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Abstract 

 

 

Evolving around symbolic consumption, and written into the belief that consumers use brands as a 

means of constructing meaningful identities, this thesis addresses the strategic importance of co-

creating brand meaning through the development and nurturing of valuable and mutually beneficial 

consumer-brand relationships. 

Providing the lens for looking into consumers’ identity construction, the Fairtrade brand serves as an 

interesting case due to its current challenge of consumers being aware of and positive towards the 

brand, but only few choose to commit to the brand through purchase. This thesis proposes the road 

to higher brand commitment, and thus a changed consumer behavior, to be found within the 

relationship between Fairtrade and their consumers. 

It is proposed that consumers are more likely to commit to brands whose personalities they find 

congruent with their own self-images, and thus that the notion of brand personality can act as a 

consumer-brand relationship facilitator, as it can provide robust, descriptive and realistic elements, 

to which the consumer can relate. 

Inspired by McCracken’s long interview method, a research study entailing interviews with eight 

Danish Fairtrade consumers is conducted. Seeking an understanding of which symbolic meanings or 

brand characteristics Fairtrade consumers ascribe to the brand, how these form Fairtrade’s brand 

personality, and whether these are found attractive in the consumer’s identity construction, insights 

into Fairtrade’s foundation for building relationships with these consumers are gained. In this 

connection, opportunities and challenges facing Fairtrade in building valuable consumer-brand 

relationships are reflected upon and discussed.  

It is presented that by working strategically with the notion of brand personality, Fairtrade can obtain 

a foundation for building valuable and mutually beneficial consumer-brand relationships, and thus 

acquire a forum for co-creating brand meaning with their consumers. Hereby committing consumers 

to the brand by providing the symbols they seek in their identity construction, which may ultimately 

result in changes in consumer behavior. 
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Chapter 1 Introduction 

 

 

 

Chapter  1   Introduction
 

 

 

 

Consumer goods are one of our important templates. 

Why do goods play this role? In our society, individuals 

are free to construct the self. We no longer presume to 

tell people who they must be. Increasingly, we leave 

them to make this choice for themselves, to choose how 

they will define their gender, age, class, and lifestyle. 

Goods help us make this choice. They help us make our 

culture concrete and public (through marketing and 

retailing). They help us select and assume new meanings 

(through purchase). They help us display new meanings 

(through use). And they help us change meanings 

(through innovation). Goods help us learn, make, display, 

and change the choices required of us by our 

individualistic society. They are not shackles but 

instruments of the self. 
 
 

 

 

– Grant McCracken, 2005. 
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Inspired by McCracken’s line of thought this thesis addresses how brands by being bearers of 

symbolic meanings, as well as objects for consumption, aid the consumer in constructing a 

meaningful identity. Viewed as means of selecting, displaying and changing meaning within society, 

brands, like goods, also aid the consumer in making sense of and dealing with the world he meets. 

Attention is therefore directed towards symbolic consumption, and how the consumer continuously 

searches for symbols which can help him create a meaningful life. 

 

One challenge facing the 21st century consumer is dealing with the raised attention towards global 

warming, environmental deterioration, social inequality, unfair distribution of wealth and so forth, 

leading to consumers being held responsible for the social, ethical and environmental consequences 

of consumption. Motivated by an interest in how consumers through symbolic consumption can deal 

with these pressing issues, the Fairtrade brand serves as a lens through which this interest will be 

addressed. The Fairtrade brand is found interesting as it is charged with a commitment to addressing 

social sustainability issues. The brand is thus within this thesis treated as a potential means for the 

consumer to deal with the responsibility laid upon him. Furthermore, the Fairtrade brand is found 

interesting as the organization currently faces the challenge of consumers being aware of and 

positive towards the brand, however, purchase records are low. In this thesis speculation is therefore 

raised as to why this might be, and it is proposed that Fairtrade1

 

 in their marketing activities might 

be too focused on creating brand awareness, and are thus failing to grasp the potential benefit of 

engaging with their consumers in mutually beneficial co-creative consumer-brand relationships. Such 

engagement, in turn creating a stronger commitment to the brand, might lead to a change in the 

consumer’s behavior to entail a greater brand preference. It is proposed that as consumers are more 

likely to commit to brands whose personalities they find congruent with their own self-images, 

working strategically with the notion of brand personality Fairtrade might be able to build such 

valuable relationships. 

In order to address Fairtrade’s abilities to build valuable consumer-brand relationships through the 

notion of brand personality, a qualitative research study is conducted. Within the research study an 

understanding of which symbolic meanings consumers’ ascribe to the Fairtrade brand, which brand 

personality these form, and whether these meanings are perceived meaningful and attractive for the 

consumers in their identity constructions, is therefore sought. Based on the proposition that if 

congruity between the brand personality and the consumer self-image is seen, the foundation for a 

                                                            
1Throughout the thesis Fairtrade refers to the Danish Fairtrade division: Fairtrade Mærket Danmark. 
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mutually beneficial relationship will occur, an understanding of whether Fairtrade’s brand 

personality is found congruent with the consumers’ self-images is sought. 

 

Drawing on the research study’s findings, this thesis contributes with insights into the opportunities 

and challenges facing Fairtrade in regards to building valuable consumer-brand relationships, as well 

as how Fairtrade can benefit from working strategically with facilitating such relationships through 

the notion of brand personality. Finally, the thesis contributes with insights as to how this strategic 

focus might aid Fairtrade in dealing with the challenge of understanding and changing consumer 

behavior. 
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Chapter 2 Area of Research 

 

 

 

Chapter  2   Area of Research
 

 

 

 

Within this chapter an introduction to the thesis’ area of 

research, as well as the underlying motivations and 

wonderings behind the formulation of the thesis’ research 

question are presented. Also, the chapter includes a 

presentation of delimitations and choices made within the 

thesis. 
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Within the field of branding attention is currently directed towards how bonding with consumers can 

benefit brand building. The underlying reasoning is that the power of a brand ultimately resides with 

the consumers, as brand meaning is formed in consumer interpretation and interaction. This makes 

interaction between consumers and organizations inevitable when managing and building brands 

(Vargo & Lusch 2004; Hogan et al., 2005; Ind & Bjerke, 2007). One means of brand management is 

therefore argued to be engaging consumers in a co-creative process in which an equally beneficial 

sense-making and interpretation of the brand meaning is created (Vargo & Lusch, 2004). This thesis’ 

area of research thus centers on a co-creative and relational approach to branding. Drawing on 

insights of how humans form relations, focus is additionally on the notion of brand personality, 

perceived as all the human characteristics by which the brand can be described by consumers, such 

as being caring or responsible (Lee, 2009; Park & Lee, 2005; Lee & Rhee 2008). Working strategically 

with the brand personality provides an element the consumer can relate to and build bonds with, 

meaning that brand personality can act as a consumer-brand relationship facilitator (Veloutsou, 

2007). 

 

Furthermore, focus is on how a brand’s symbolic meanings are consumed by individuals in order to 

satisfy the need to make sense of the world, as well as achieving a sense of acceptance and 

belonging (McCracken, 1986; Østergaard & Jantzen, 2000). Consumption is thus viewed as one of the 

things that define individuals, and is perceived inseparable from the consumer’s identity construction 

(Belk, 1988) as the consumer is seen as using symbolic meanings to “create cultural notion of the self, 

to acquire and sustain lifestyles, do demonstrate social connections and to promote or accommodate 

changes in both the self and society” (Wattanasuwan, 2005:180). The research area is thus centered 

on a symbolic view of consumption - how the individual’s interpretation of a brand’s symbolic 

meanings participates in his identity construction and thus influences consumer behavior. When new 

trends emerge and new issues have to be dealt with, consumers look to brands for aid in the process 

of creating a meaningful and accepted identity. Especially in the Western world, one influential trend 

at the moment is a dominant focus on the negative effects of human ways of living on people and 

planet. This issue was put on the global agenda with the publication of the Brundtland report in 1987 

(Brundtland, 1987). The report was one of the first initiatives providing a definition of sustainable 

development as including social, economic and environmental sustainability (ibid.). In the wake of 

this report a raised attention towards sustainability and the human ‘footprint’ emerged. As a result, a 

movement towards committing consumers to take responsibility for the consequences of their 

actions occurred, leading to a growing consumer awareness of the impact of consumption (Berg, 

2007; Østergaard & Hermansen, 2010; Connolly & Shaw 2006). Following this development several 

branding initiatives emerged, all seeking to provide the consumer with a means of dealing with the 



 

 
6 

issue of sustainability. Fairtrade is seen as a branding initiative carrying the proposition of social 

sustainability, as the organization’s main objective is to work for better standards of living for 

farmers and producers in developing countries through fair prices for labor and produced goods 

(Fairtrade, 2010a). 

 

Within this thesis, focus is on the Danish market, wherein consumer commitment to sustainable 

products can clearly be seen. Studies show that six out of ten Danes are willing to pay up to 10% 

more for ethical sustainable products (Berlingske Tidende, 08.07.09). The increased consumer 

concern for ethical issues can also be seen in a 2008 survey which shows that 82% of Danes find it 

important to engage more actively in sustainable consumption (Berlingske Tidende, 28.10.08). 

According to Fairtrade, 70% of Danish consumers are aware of the brand, and appear positive and 

supportive towards it (Knudsen, 30.03.10). However, although the awareness of Fairtrade is high, the 

brand’s presence in the minds of consumers in the purchase situation appears less strong, as 

relatively few Fairtrade products go into the trolley (ibid.). In 2008, Danes spent around 70 DKK a 

year averagely on Fairtrade products, as opposed to 999 DKK on organic products (ibid., 

EkstraBladet, 11.03.09). We find it interesting to investigate the reason for this “gap” between high 

awareness and seemingly positive attitudes, and low brand commitment. With an offset in how 

bonding with consumers can benefit brand building, we propose that an understanding of the 

relationship between the Fairtrade brand and its consumers can provide insights into how this gap 

might be addressed. 

 

2.1 Problem Area 

The Fairtrade brand is proposed to be operating in a cultural context in which commitment to 

sustainable consumption is high, thus making the brand’s core value proposition of social 

sustainability relevant. At the same time it appears that Danish consumers perceive themselves as 

aware, positive and supportive of the Fairtrade brand, however sales are not impressive. We wonder 

why consumers, who know of Fairtrade’s existence, and who appear to be positive hereof, do not 

seem to commit more to the brand? 

 

Head of Communications at Fairtrade, Sune Knudsen, highlights that in Denmark it is difficult to gain 

insights into why consumers are positive towards the Fairtrade brand, but still do not buy the 

products, and thus that a main challenge is to change consumers’ behavior (Kundsen, 30.03.10). 

Fairtrade’s primary marketing efforts currently center on creating deeper brand awareness, as a 

challenge identified is that consumers are aware of the brand, but few can explain what it actually 
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stands for (Fairtrade Global Report, 2009). Fairtrade thus appears to emphasize brand awareness as 

a means of addressing the challenge of lacking purchase (ibid.). 

Opposed to Fairtrade’s focus on awareness, we propose the road to higher brand commitment, and 

thus purchase, is to be found within the relationship between Fairtrade and its consumers. Our 

proposition is supported by the outcome of a research study of Fairtrade, which shows that although 

participants in a focus group study demonstrated considerable brand awareness, there was little 

indication of a unique Fairtrade brand image (Nicholls & Lee, 2006). Furthermore, another research 

led to the conclusion that the Fairtrade organization needs to be clearer when communicating the 

benefits of Fairtraded products (Wright & Heaton, 2006). One potential reason for Fairtrade’s lack of 

consumer commitment might thus be that much of the organization’s marketing focuses on 

providing information, and thus lacks the ability to create attractive brand perceptions. Based here 

on, it is interesting to look into, whether Fairtrade can benefit from a focus on consumer-brand 

relationships, moving beyond merely being something consumers are aware of into something they 

are engaged with. We wonder what brand personality the Fairtrade consumer sees the brand as 

having, and thus what symbolic meanings the brand carries. Which symbolic meanings is the 

Fairtrade consumer searching for, in order to successfully construct his identity, and what does this 

identity construction entail? Finally, does Fairtrade’s brand personality offer the meanings found 

attractive, and thus invite to the creation of a meaningful relationship? 

 

2.2 Research Question 

With an offset in the above presented wonderings this thesis will address the following research 

question: 

 

Which symbolic meanings or brand characteristics do Fairtrade consumers ascribe to the brand, and 

do these aid the consumer in his identity construction? From these insights, how can Fairtrade 

through the notion of brand personality build valuable consumer-brand relationships? 

 

2.2.1 Research Question Elaboration 

Focusing on symbolic meanings and brand characteristics, attention is on the socially and culturally 

constructed symbolic meanings that through consumers’ interaction and interpretation are ascribed 

to the Fairtrade brand. Consumer identity construction entails how the consumer is seen as seeking 

out symbolic meanings held by brands, which can serve as a means of projecting a desired self-

representation and thus identity. With the notion of brand personality, focus is on how congruity 

between the brand personality and the consumer’s self-image can act as a relationship facilitator 
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between the brand and the consumer. Our overriding interest is thus whether Fairtrade, by working 

strategically with brand personality can form relationships with their consumers. Relationships that 

becomes valuable as they encourage and form the foundation for a co-creative brand building 

process through which Fairtrade can seek to influence consumer behavior. 

 

2.3 Delimitations and Choices 

In order to address the research question within the allowed scope of the thesis and at the same 

time in a thorough and profound way, a number of delimitations as well as choices made are now 

presented. 

 

Firstly, in this thesis the Fairtrade brand acts as a means of looking into the mechanisms at play, 

when consumers use brands in their identity construction, and when consumers and brands engage 

in meaningful relationships. Fairtrade is thus used as a lens through which the thesis’ area of 

research is addressed, rather than being the object of investigation in itself. As a result, we delimit 

the thesis from providing a thorough presentation and analysis of the Fairtrade movement and 

history, as well as addressing all Fairtrade’s actions and current challenges. 

 

Secondly, the thesis is delimited to focus on the Danish part of the Fairtrade organization, and the 

marketing initiatives carried out in the Danish market. Thus, the interview material collected stem 

from Danish consumers, and as a result the dominant understandings and logics of the Danish 

culture. We acknowledge that the Fairtrade organization is an international actor, and thus that the 

brand may be perceived and used differently in other cultural and social settings. We argue that 

Denmark serves as an interesting case as vigorous attention towards sustainability and ethical 

consumption has become a dominant discourse. 

 

Thirdly, as the key area of interest is how Fairtrade through the notion of brand personality might 

build meaningful relationships with consumers, focus is on gaining an understanding of how 

Fairtrade’s brand personality is currently perceived by the interview group, as well as whether the 

brand is used in their identity construction. The thesis is thus delimited from seeking to uncover all 

the symbolic meanings and characteristics, which could be ascribed to the Fairtrade brand, as well as 

the complete identity of the individuals. 
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Fourth, due to the scope of this thesis and the vast amount of material gathered in the long interview 

method, we find it necessary to delimit the analysis to only deal with the observations found most 

interesting, relevant and saying in each of the three analytic categories, which will be presented 

later. 

 

Fifth, as the thesis was initiated in March 2010, the main wonderings regarding what is described as 

Fairtrade’s current situation has an offset within the timeframe from March to May 2010. 

Furthermore, the interviews were conducted in May, and are therefore delimited from taking into 

account marketing executions that might have occurred in the time span after May 2010, as the 

interviews will for obvious reasons not have covered these initiatives. 

 

Finally, a choice has been made in regards to our focus of co-creative branding, which entails a 

broadening of the construct ‘customers’ to entail ‘consumers’. This is done based on the argument 

that being a customer requires some form of purchase, whereas consuming a brand’s symbolic 

meanings does not. For example, by being a fan of Fairtrade on Facebook an individual can draw 

upon the symbolic meanings of the brand to project a certain self-representation, and thus possess 

the brand without ever having to buy a Fairtrade product. The choice is based on the belief that co-

creative brand-building with consumers can be beneficial as it can lead to commitment, preference 

and maybe in the end purchase. 
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2.4 Structure of the Thesis 

 

 

 
 

Structure of the Thesis 

 

 

 

 

 

The following model illustrates and describes the overall 

structure of the thesis. 
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Model 1 – Structure of the Thesis 
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Chapter 3 Methodology 

 

 

 

Chapter  3   Methodology
 

 

 

 

This chapter serves as an introduction to the thesis’ scientific 

and methodological framework, hereby setting the scene for 

how we perceive and work with the thesis’ area of research, 

the way in which it will be understood, the founding scientific 

assumptions for how it is studied, and finally the method for 

studying it. 
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3.1 Ontology and Epistemology 

As previously argued, the offset for this thesis is an interest in how consumers use brands to 

construct and express themselves in a meaningful way, and as a result, how an organization can work 

strategically with brands in offering consumers the symbolic meanings they seek. We therefore strive 

to understand which symbolic meanings consumers ascribe to the Fairtrade brand, and whether 

these brand meanings can aid the consumer in his identity construction. 

The thesis’ scientific framework is thus inspired and influenced by the founding thoughts within the 

symbolic interactionist tradition. The central ideas of symbolic interactionism are based on Herbert 

Blumer’s (1969) three premises. Firstly, humans act towards things on the basis of the meanings they 

ascribe to those things. Such things include everything that the individual meets in his world from 

physical objects to institutions and guiding ideals. Language gives humans a means to negotiate 

meaning through symbols, as it is by engaging verbally with others that humans come to identify and 

develop meaning. Secondly, the meaning of things arises out of the social interaction that one has 

with others and society. Thirdly, these meanings are handled in, and modified through, an 

interpretative process used by the individual in dealing with the things and symbols he encounters in 

his everyday life (Blumer, 1969). 

The ontology of symbolic interactionism is thus that meaning is created in the interaction between 

individuals as meaning is based on the interpretation of actions in a given context. Response is 

therefore made based on the meaning attached to a specific action, which implies that human 

interaction is understood as mediated by the use of symbols and signification, by interpreting or 

ascertaining the meaning of one another’s actions (Blumer, 1962). 

Epistemologically, studying within the symbolic interactionist tradition entails the hermeneutic 

thought of humans as understanding and interpretive beings. One of the founding principles within 

hermeneutics is the reciprocal action between part and whole, denoted as the hermeneutic circle; 

the part cannot be understood separately from the whole and vice versa (Højberg in Fuglsang & 

Olsen, 2005). Furthermore, the hermeneutic thought embraces that an individual’s preconceptions 

are an inevitable part of his understandings and sense-making and thus of meaning-creation. Based 

here on, meaning is in the symbolic interactionist tradition created in the sphere of interaction 

between people and things in a given context. Humans are pragmatic actors who continually adjust 

their behavior to the actions of others and to the social and cultural environment in which they are 

situated. Individuals can thus adjust to, and make sense of, these actions only because they are able 

to interpret them and to denote them symbolically and treat the actions, and those who perform 

them, as symbolic objects (Blumer, 1969). This process of adjustment is further aided by the 

individual’s ability to think about and to react to his own actions and even himself as symbolic 
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objects. Writing within the tradition of symbolic interactionism, we thus adapt a hermeneutic 

iterative approach to the creation of meaning and knowledge. Recognizing that meaning is iteratively 

created and interpreted in the context, we as researchers can thus hardly remain free of value 

commitments, and in the situation, we naturally make explicit use of our values in choosing what to 

focus on and what to study. We therefore acknowledge that we as researchers contribute to the 

production of meaning and become co-producers of knowledge ourselves. 

 

The ontology of symbolic interactionism also entails how people construct the self and identity in 

interaction. Georg Herbert Mead (1964) argues that an individual’s consciousness, and the 

individual’s self, is created through social interaction, and claims that there is not a self to begin with 

- that the self is not predefined, but rather arises in the world. Human action is thus seen as an 

attempt in a given contextual setting to negotiate the most meaningful identity possible. The 

epistemological implications are therefore that human beings are understood as social beings, and 

their actions, beliefs and self-concepts must therefore necessarily be dealt with by the inclusion of 

the social context. As a result, we recognize that knowledge is created through the interpretation of 

how people act and construct meaning in a given social context. Writing our thesis into the symbolic 

interactionist tradition thus entails a focus on how people create symbolic meaning during social 

interaction, how they define situations of co-presence with others, and thus how they present and 

construct their identities. 

 

3.2 Method 

Addressing the thesis research question in a symbolic interactionist tradition calls for an approach 

which enables the observation of the social-cultural context and shared meanings that are the 

outcome of the interactions within this context. Addressing the research question will thus be aided 

by a qualitative research study, as this approach enables us to gain an understanding of how a group 

of Fairtrade consumers interpret and use the brand. The qualitative method chosen is the long 

interview put forward by Grant McCracken (1988), who presents this method as one of the most 

powerful and revealing within the qualitative armory. This, he argues, is based on the long qualitative 

interviews ability “to step into the mind of another person, to see and experience the world as they do 

themselves” (McCracken, 1988:9). 
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3.2.1 Reviewing Literature and Culture 

Committing to the long interview method entails a certain structure for the entire thesis. McCracken 

(1988) argues that prior to the conduction of interviews, a review of the study’s analytical categories 

should be conducted. Such a review requires reflections of the relevant theoretical perspectives 

within the literature, as well as the cultural context. This in order to create an awareness of the 

theoretical working preconceptions we as researchers, due to our academic fundament are 

influenced by, hereby creating a distance to these understandings (ibid.). Furthermore, within the 

literature review, reflections will be made in regards to the cultural embedment that influences both 

our understandings as well as the phenomenon we observe. The literature review thus creates an 

awareness that enables us to use our understandings as instruments for creating, conducting and 

analyzing the interviews. The outcome of the literature review provides a presentation of the 

relevant theoretical constructs and underlying cultural understandings, which form the categories 

wherein the interview material will be analyzed. Furthermore, these provide insights into how the 

research study should be designed. 

Theory in this thesis thus serves the purpose of providing the frame wherein our wonderings and 

propositions are founded, as well as wherein the interview material is interpreted. Based on 

empirical interview material, conceptual theoretical generalizations are later presented. As we use 

theory to set the scene for the thesis and research study, and the empirical material to conclude on 

our theoretical propositions, we further argue the method of the thesis to be iterative. 

 

Reviewed Materials 

In the literature review, relevant theoretical insights from academic books and articles are drawn 

upon. These insights are found academically ‘trustworthy’ as they are either the works of renowned 

researchers or published in recognized academic journals where peer-reviews are conducted. Based 

here on, we argue that the theoretical literature on which the thesis’ framework is based is 

‘legitimate’ for a master thesis. Furthermore, newspapers stories and different websites are included 

as artifacts of the cultural world in which the Fairtrade brand is embedded. This empirical material is 

treated as observations of the culture, and thus our interpretation of the world we met when 

searching for matters that included Fairtrade. As we have observed these matters in the public 

debate, it is found useful as ‘evidence’ for some of the cultural logics present in Denmark. 
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3.2.2 The Research Study 

A study within the long interview method should apply an interview format that seeks to avoid 

obstructing the interview person’s narrations (McCracken, 1988). When developing our interview 

guide, we thus strive after a non-obstructive, nondirective form that encourages our interview 

persons to tell “their own story in their own terms” (ibid.:34). The qualitative interview gains this 

sense of non-obstruction by being structured around grand-tour questions, which allow the 

interview persons to talk without the topic of conversation being over-specified (ibid.). The grand-

tour questions are supported by prompts, serving the purpose of encouraging the interview person 

to elaborate on his utterings (ibid.). Floating prompts entail active listening, repeating the last word 

in the interview person’s sentence or asking, “what do you mean by…?”. These prompts are means 

to provide an impression of an individual’s understandings and logics, without leading him in a 

certain direction, and thus not inflicting too much of the interviewer’s perceptions on to the 

interview persons understandings. In addition to floating prompts, planned prompts will be included. 

The aim of planned prompts is to “give the respondent something “to push off against”, to provide 

the possibility to consider and discuss things that do not come “readily to mind or speech” (ibid.:35). 

In connection with these prompts, auto-driving prompts are used in order to force or “drive” the 

interview person to talk about selected topics (ibid.). 

McCracken argues that if the area of study is adequately delimited, eight interview persons are 

sufficient for observing the dynamics and difference in perceptions within a group, as redundancy 

will occur if conducting more interviews (ibid.). The key matter is “that this group is not chosen to 

represent some part of the larger world. It offers, instead, an opportunity to glimpse the complicated 

character, organization, and logic of culture” (ibid.:17). As McCracken does not cover how to 

adequately delimit the area of study, we find it relevant to reflect upon the criteria through which 

such an area can be constructed, as well as the preconceptions behind this selection. Therefore, 

sampling criteria will also be presented in the research design section (Ch.6). 

 

3.2.3 Research Analysis 

When conducting the interviews a digital recording is made, which will be transcribed after the 

session. McCracken highlights that the interviewer should not transcribe her own interviews 

(McCracken, 1988). In order to accommodate this, we transcribed each other’s interviews, as this 

helps to avoid familiarity with the interview material before engaging in the analysis process. 

Inspired by McCracken, the analysis will present an examination of a selection of the eight interview 

persons’ utterances. Each utterance will firstly be treated in its own term, ignoring the relationship to 

other aspects of the transcript, thus forming observations (ibid.). Following this, these observations 
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are expanded by drawing on the context of the transcript as well as the theoretical constructs 

presented in the literature review, leading to second order observations (ibid.). Having completed 

this, these new observations are examined for their inter-connection, again aided by the literature 

review. In doing so, focus is moved away from the transcript and to the observations themselves, 

forming themes (ibid.). The individual themes are then in the Findings (Ch.9) brought together into 

theses (McCracken, 1988) hereby moving away from particulars of individual lives to instead 

examining “the general properties of thought and action within the community or group under study” 

(ibid.:46). In our findings we therefore no longer talk about the world as the interview group sees it, 

but instead how it appears to us as researchers when taking on specific analytic perspectives (ibid.). 

The outcome of the research study will thus grasp symbolic meanings as the product of the 

interaction between the interview group and the interviewers, which are transformed into 

“‘conclusions’ (…) ready for academic presentation” (ibid.:46), thus forming the foundation for 

discussion. 

 

3.2.4 Research Quality 

When dealing with the quality of qualitative research methods, it is important to consider the 

researchers role in the research process, which entails the use of the researcher herself as 

instrument for the creation, conduction and analysis of the research material (ibid.; Golafshani, 

2003). In regards to quality, the terms ‘validity’ and ‘reliability’ are dealt with through the notions of 

the ‘credibility’ and ‘trustworthiness’ of the researcher’s handling of the study (Golafshani, 2003). 

This entails that throughout the research process one must remain true to the theoretical 

perspectives drawn upon, the purpose of the study, the utterances of the interview persons, and the 

context within which these are made. Also, when analyzing, reflections as to whether the 

interpretations of logic are sound must be made (Kvale & Brinkmann, 2009). Considerations in 

regards to generalization should furthermore be taken into account. In this case it is important to 

remember that qualitative research “tells us what people think and do, not how many of them think 

and do it” (McCracken, 1988:49). The generalizations sought are therefore conceptually founded, 

making reflections as to the general application of the theoretical concepts within the group under 

study. 

Making reflections regarding the quality of the research thus entail reviewing the “craftsmanship” of 

the researcher and her ability to stay true to the scientific lens and theoretical perspectives, to make 

sound interpretations, and thus insuring that the research study’s findings are true to the 

phenomenon observed (McCracken, 1988; Golafshani, 2003). One means of ensuring this is through 

peer reviews wherein other researchers review the research material and findings, hereby judging 

the quality of the study (Golafshani, 2003). 
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Chapter 4 The Fairtrade Story 

 

 

 

Chapter  4   The Fairtrade Story
 

 

 

 

This chapter serves as a brief introduction to the story of 

Fairtrade, highlighting the origin of the Fairtrade brand, the 

purpose of the organization behind it, as well as providing an 

overview of Fairtrade’s marketing initiatives. 
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Fairtrade is an international certification initiative with the main objective of securing better working 

conditions and standards of living for some of the world’s poorest farmers and producers in Africa, 

Latin America and Asia (Fairtrade, 2010a). The sales of fair trade products only really took off with 

the arrival of the Fairtrade certification initiative (Smith & Barrientos, 2005). The labeling initiative 

greatly expanded the potential scope and impact of the movement among a broad range of 

consumers as it enabled the introduction of the products into large distribution channels and 

supermarkets (ibid.). 

The Fairtrade Labeling Organization (FLO) was formed in 1997 as an umbrella organization with the 

mission to set the Fairtrade standards, to support, inspect and certify producers, and to harmonize 

the Fairtrade message across the movement worldwide. In 2002, FLO launched the international 

Fairtrade certification mark, which is the brand used today (Fair Trade Foundation, 2010a). The 

overriding goal was to improve visibility of the organization on supermarket shelves (ibid.), and thus 

in consumers’ everyday shopping activities, as it enabled consumers to easily identify the goods. 

When a product carries the Fairtrade brand, it means that producers and traders have met Fairtrade 

standards. The standards are designed to address the imbalance of power in trading relationships, 

unstable markets and the injustices of conventional trade (FLO, 2010a). 

The key objectives of the standards are to: 

o Ensure that producers receive prices that cover their average costs of sustainable 

production 

o Provide an additional Fairtrade price premium, which can be invested in projects that 

enhance social, economic and environmental development 

o Enable pre-financing for producers who require it 

o Facilitate long-term trading partnerships and enable greater producer control over 

the trading process 

o Set clear minimum and progressive criteria to ensure that the conditions of 

production and trade of all Fairtrade certified products are socially, economically fair 

and environmentally responsible  

(FLO , 2010b). 

 

Fairtrade branded products mainly stem from agricultural produce such as fruit, coffee, cocoa, tea, 

cotton, sugar, spices, honey, wine and rice (FLO, 2010c). The Fairtrade organization does not make or 

sell any kinds of products itself, but certifies and support producers, as well as license the brand to 

companies and organizations offering products that meet the Fairtrade standards (Fairtrade, 2010a). 
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On a worldwide scale the Fairtrade organization has experienced impressive growth, and over the 

last four years global sales have more than tripled. In line with this development hundreds of third 

world producer organizations have become certified, and FLO now estimates that 7.5 million people 

directly benefit from Fairtrade’s work (FLO, 2010d). Despite the global economic recession, in 2008, 

Fairtrade sales amounted to approximately €2.9 billion worldwide; a 22% year-to-year increase (FLO, 

2010e) 

 

4.1 Fairtrade in Denmark 

The Danish part of the Fairtrade organization was established in 1994 (Fairtrade, 2010b). Fairtrade’s 

main task is to inform about the organization, and actively work to make the products as accessible 

for as many consumers as possible (Fairtrade, 2010a). Fairtrade therefore takes on various marketing 

initiatives executed towards existing and potential consumers and businesses, retailers, 

organizations as well as local authorities. In the following an overview of the marketing initiatives 

carried out towards consumers is presented. This is done in order to understand how, and to what 

extent, Fairtrade approaches and engages with current and potential consumers. 

 

4.1.1 Consumer Touch Points 

The Fairtrade organization is driven by a bottom-up approach to marketing, and the Fairtrade office 

in Denmark can thus decide for itself, which marketing initiatives to undertake (Knudsen, 30.03.10). 

 

The Fairtrade brand “meets” the Danish consumers through various 

touch points. One primary touch point is supermarkets. In higher-end 

supermarkets such as Irma and Føtex the selection of Fairtrade products 

is often bigger and more varied than in discount stores like Netto and 

Fakta. One recent initiative has been the placement of video-screens in 

the fruit departments in Føtex stores, showing how Fairtrade bananas 

make their way from farmer to consumer, and the role of Fairtrade for 

banana farmers. This initiative enables consumers to see for themselves 

the difference Fairtrade makes, and thus what they support by 

purchasing it. Based on the set up and content of the video, we argue 

that the purpose of this initiative is to create awareness about Fairtrade 

at the point of purchase. 

 

Føtex fruit department 
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FAIR FOOD cookbook 

Another touch point is the numerous cafés, bars, hotels and restaurants around Denmark, where 

different Fairtrade products can be purchased. In Copenhagen alone, there are 40 cafés offering 

Fairtrade products (Fairtrade, 2010c), some of which even show the Fairtrade brand on menu cards. 

Through Fairtrade collaborating with cafés, consumers are made aware of the Fairtrade alternative 

and can thus actively choose to incorporate the Fairtrade brand into being a part of the café 

experience. 

 

The Fairtrade magazine, FAIRnok, a lifestyle magazine for people who 

“thinks about the World’s conditions, and wants to make a 

difference”, is seen as a touch point (Fairtrade, 2010d). FAIRnok tells 

consumers the good stories behind the Fairtrade brand and provide 

optimistic and positive experiences, as well as knowledge about the 

organization (ibid.). FAIRnok is published twice a year and can be 

picked up for free in selected supermarkets, cafés and companies 

that offer Fairtrade certified products (ibid.). Through this initiative 

we argue that Fairtrade seeks to create awareness of the brand by 

telling the good stories. 

 

Fairtrade’s marketing furthermore includes celebrity endorsement. As 

an example actor Thure Lindhardt visited Fairtrade coffee farmers in 

Nicaragua (Fair sommer, 2010), and in 2009, Fairtrade and Gyldendal 

in cooperation with ten of Denmark’s top cooks made a cookbook 

named “FAIR FOOD”, wherein recipes are based on Fairtrade certified 

ingredients. The book also tells about the Fairtrade history and 

objective, and about the origin of the products and the production 

(Fairtrade, 2010e). Having celebrities acting as the co-sender of the 

marketing message instead of Fairtrade alone, we view this initiative as 

an attempt draw on the likeability of celebrities to raise attention and 

thus awareness of the brand. 

 

 

 

 

FAIRnok magazine 
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Ad for Fairtrade’s 
Roskilde Festival participation 

         Fairtrade’s Facebook wall 

Furthermore, Fairtrade seeks to increase awareness and engage with 

consumers through various social events. An example could be seen at 

this year’s Roskilde Festival where an all-Fairtrade café was set up 

close to one of the big stages (Fairtrade, 2010f). Here visitors could 

purchase Fairtrade products and participate in a coffee tasting with a 

subsequent talk about the organization and its work (ibid.) 

 

Fairtade also cooperates closely with local authorities. By 2010, four 

municipalities in Denmark have become certified as Fairtrade Cities 

(Mellemfolkeligt Samvirke, 2010). Being a Fairtrade City not only 

requires the purchase of Fairtrade certified products for consumption in city halls, the municipalities 

are also committed to actively work on increasing the knowledge and consumption of sustainable 

products (ibid.; Københavns Kommune, 2010). The creation of Fairtrade Cities thus provides 

Fairtrade with yet another touch point, through which awareness of the Fairtrade brand is raised. 

 

Fairtrade is also active online through their webpage, e-newsletters 

and e-commerce (Fairtrade, 2010). In addition, Fairtrade has a group 

on Facebook, where people can become fans of Fairtrade, and where 

news about products, events and so on is posted. Currently, Fairtrade 

has around 750 Facebook fans (Appx 1). Although Facebook provides 

the means of engaging socially with consumers, when reviewing the 

group’s wall, it appears as if Fairtrade primarily uses this channel as a 

means of creating awareness of new products, where to buy them, as 

well as upcoming events. This is based on our observation that 

Fairtrade does not encourage much interaction or dialogue and is the 

primary communicator on the wall, where consumers could with ease 

also engage in the dialogue. 

 

Overall, from this brief run-through of Fairtrade’s marketing activities, it appears that Fairtrade’s 

primary focus centers on creating awareness of the brand, the organization and its products. 

Although the various touch points include events and other social activities in which engaging with 

consumes are possible, interaction does not appear to be the primary focus of Fairtrade’s marketing 

activities. This is supported by Head of Communications at Fairtrade expressing that engaging 

consumers in the brand-building process is not a focus area, as he has doubts as to how insights from 

the interaction with consumers can be utilized (Knudsen, 31.03.10). 
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Chapter 5 Literature review 

 

 

 

Chapter  5   Literature Review
 

 

 

 

This chapter provides a review and reflections of the 

theoretical literature and cultural perspectives found relevant 

for creating a framework of constructs, as well as analytical 

categories through which the interview material is addressed. 

 

 



 

 
24 

As advised by McCracken (1988), it is important to be aware of the working preconceptions within 

the research field, as well as to create distance to the understandings and (un)conscious assumptions 

held by the researchers. In the following, we review the theoretical perspectives applied within this 

thesis, and as a result, how such perspectives influence the way we look at and work with the 

Fairtrade brand2

 

. The aim of the literature review is to specify theoretical constructs and their 

mutual relationships, which also includes reviewing and reflecting upon different cultural elements 

influencing the context in which the constructs will be dealt with. 

5.1 Co-creative Branding 

Within the last 80 years, the notion of brands has entered the sphere of consumer behavior- and 

marketing literature as valuable means of differentiation, expressers of values, and signifiers of 

symbolic meanings (Keller, 2007; Belch & Belch, 2009). Within marketing literature, attention is put 

on brands, as “marketing has shifted much of its dominant logic away from the exchange of tangible 

goods (manufactured things) and towards the exchange of intangibles” (Vargo & Lusch, 2004:1). 

Focus is therefore on intangible elements such as brand meanings, the exchange process and the 

relationship build, rather than on the exchanged good itself. At the same time markets, including the 

one for sustainable and ethical products, have become more and more crowded with numerous 

product offerings and branding initiatives. In line with this development, consumers have become 

more skilled in decoding different marketing executions. Branding has therefore emerged as a 

valuable way to obtain competitive advantages by helping consumer to minimize risk, and to build 

trust and commitment (Veloutsou, 2007; Belch & Belch, 2009). This is achieved through brands’ 

ability to form emotional bonds with the consumer, creating a trusting relationship and thus 

preference towards the brand (Veloutsou, 2007). 

 

This thesis is written within a line of thought, which emphasizes that through human interaction and 

as a product of the cultural and social context, symbolic meanings are formed and ascribed to actions 

and objects. Which symbolic meanings the Fairtrade brand holds is thus seen as a product of 

consumers’ interpretation of interaction in a given context. In support of this, a brand is within the 

field of marketing said to “reside in the minds of customers” (Keller, 2007:48) or to be “the sum of the 

customer’s experiences” (Hogan et al, 2005:12). 

The attention put to brand meanings as the product of interaction and interpretation, has within 

marketing literature encouraged a focus on the strategic importance of collaborating with consumers 

in order to gain competitive advantages. Being ‘consumer-centric’ is argued to be a way for 
                                                            
2 In addition to the theoretical and cultural perspectives reflected upon in this literature review, a number of supplementary readings 
furthermore shape our perceptions, understandings and preconceptions. These are depicted in Appx 2. 
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organizations to deal with the fact that one valuable means of differentiation – namely the brand, is 

not solely within their control (Ind & Bjerke, 2007; Hogan et al, 2005; Vargo & Lusch 2004). In regards 

to a ‘consumer-centric’ approach Vargo and Lusch stress: ”this means more than simply being 

consumer oriented; it means collaboration with and learning from consumers and being adaptive to 

their individual and dynamic needs.” (Vargo & Lusch, 2004:6). They continue by stressing that “the 

consumer must determine value and participate in creating it through the process of co-production” 

(ibid.:11). Focus is thus on engaging the consumer as a co-creator of brand meaning. Therefore, 

when dealing with the Fairtrade brand, emphasis will be on the consumer as an essential participant 

in the meaning creation process. Attention is thus on how an individual, when consuming and 

interacting with the Fairtrade brand, participates as a co-creator of the symbolic meanings the brand 

is charged with. 

 

5.1.1 Consumer-Brand Relationships 

One way of managing co-creative branding is by emphasizing the development and nurturing of 

consumer-brand relationships. Through such relationships, organizations can retain current 

consumers by continually gaining insights and responding to their current needs, desires and 

preferences. Furthermore, by encouraging co-creation of brand meaning, the consumer can also 

become an active part of the brand building process (Ind & Bjerke, 2007). With an offset in the way 

human relations are build, Veloutsou stresses that when building bonds with another individual a 

commitment to this other person is shown. Such a commitment implies acceptance and appreciation 

of that person’s characteristics. The closer the relationship, the more willing a person becomes to 

demonstrate a level of self-disclosure, as well as further develop the relationship (Veloutsou, 2007). 

Therefore, if branding draws on the human nature of bonding, valuable competitive advantages are 

likely to be obtained, as the consumer by accepting and appreciating the brand characteristics will 

commit himself to the brand, and thus become willing to engage in a co-creation process. Veloutsou 

continues by highlighting that when humans choose friends, it is done “on the basis of shared 

interests, mutual enjoyment and compatibility” (ibid.:9). It is therefore argued that to build a 

consumer-brand relationship, the brand must act as a ‘friend’. Also “when consumers feel that the 

brand has a desired attitude towards the issues that they perceive as important to their system of 

values, they tend to support and buy that brand” (ibid.:12). This indicates that forming consumer-

brand relationships can prove valuable for Fairtrade as they might serve as a means of changing the 

current behavior of the consumers. To form this relationship, Fairtrade should therefore work 

strategically with ‘being a friend’ of the consumers. The notion of brand personality is in this 
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connection argued to be “the element that can relate the brand with the consumer and develop 

bonds” (Veloutsou, 2007:12). 

Brand personality is viewed as “all the human characteristics that consumers associate with a brand” 

(Lee, 2009). Over the years brand personality has been associated with demographic characteristics 

such as gender, age and social class (Levy, 1959 in Lee & Rhee, 2007; Aaker, 1997), as well as human 

characteristics such as appearance and values (Lee & Rhee, 2007). As an example, the Pepsi brand is 

often perceived as young, whereas Coca-Cola is traditional (ibid.). 

Although originating in the field of psychology and thus inspired by human personality 

characteristics, more recent developments within the literature of brand personality call for a new 

theoretical foundation of the concept (Lee, 2009; Lee & Rhee 2008; Mulyanegara et al, 2009). Lee 

argues that when used in the field, brand personality appears as supporting marketers in actualizing 

market-oriented and consumer-empowered brand management, what in this thesis is denoted as co-

creative brand building (Lee, 2009). In addition, she argues that the theoretical foundation of brand 

personality should be elaborated on by incorporating insights from the theory of consumption 

symbolism, which “aims at identifying the mechanisms of meaning of consumption in the 

contemporary marketplace and its relation with consumer behavior” (ibid.:886). In Lee’s view, brand 

personality theory should similar to symbolic consumption theory be ‘context-oriented’. By this it is 

acknowledged that the meaning of a brand is co-created with consumers through consumption, 

projection of every-day life stories, and through interaction within a given social context. In this 

connection Lee argues that psychology’s inner-related trait-based approach to brand personality fails 

to grasp this notion (ibid.). She therefore emphasizes that concepts of traits and personality in a 

psychological tradition are only part of the human associations, which a consumer can have of a 

brand, and thus only part of the brand personality concept (ibid.). Lee also argues that the traditional 

view of brand personality lacks a ‘consumer-orientation’, as the meaning of a brand by being 

interpreted and generated by the consumer, should be understood from a consumer perspective 

(ibid.). Working strategically with brand personality, an organization can thus identify consumers’ 

brand perceptions, even hidden ones, and then use these insights to guide the marketing strategies 

to become more focused on the consumer. Also the communication of brand meaning that may 

otherwise be hard to communicate is enabled. This is done by “adding robust, descriptive, and 

realistic explanations for core yet abstract brand identity” (ibid.:1). Brand personality in this 

connection becomes the element relating the consumer to the brand, thus developing bonds 

(Veloutsou, 2007). 
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Based on the above reflections, the construct of consumer-brand relationships is presented. This 

construct entails how relationships can form an arena for interaction between the Fairtrade brand 

and the consumers. Attention is thus directed towards the value of a co-creative approach to 

branding, wherein the consumer is engaged as co-producer of the brand’s symbolic meanings. By 

being a more realistic and descriptive representation of the brand symbolic meanings and ‘what the 

consumer relates to’, the notion of brand personality is presented as a relationship facilitator. 

Appreciating and accepting this brand personality, the consumer is argued to be more willing to 

commit to the brand, thus creating emotional bonds between brand and consumer. 

 

Adding this construct to the thesis’ theoretical framework implies that when addressing the Fairtrade 

brand, it is done through the perspective of co-creative branding facilitated by consumer-brand 

relationships and the notion of brand personality. Based on the symbolic meanings and cultural 

values the brand is ascribed, we will therefore look into what characterizes Fairtrade’s brand 

personality, and whether this personality is found to be something the consumer can relate to. 

Through this construct, the thesis thus gains a more concrete approach to dealing with the symbolic 

meanings the Fairtrade brand is ascribed. 

 

Veloutsou argues that in order to build consumer-brand relationships, one must first understand 

what a brand represents in the minds of consumers, and secondly attempt to identify whether and 

how these perceptions of the brand can work as relational builders (Veloutsou, 2007). Therefore, in 

order to address the notion of brand personality as a facilitator for valuable consumer-brand 

relationships, an elaboration of how we in this thesis view the individual as a consumer is presented 

in the following. 

 

5.2 Perception of a Consumer 

Viewing the consumer in a symbolic interactionist perspective entails a focus on how the meanings a 

brand is charged with, and the meanings attached to a specific act of consumption, are a product of 

the social interactions the consumer engages in (Blumer, 1962 & 1969). In this connection, two 

perspectives of consumer behavior research are found relevant to describe how we in this thesis 

view the consumer. These are termed ‘consumer research’ and ‘consumption studies’, described by 

Østergaard and Jantzen (2000) as a product of the ‘interpretive turn’. The interpretive turn entails a 

postmodern view of the consumer, in which consumption is seen as a fundamental part of how we 

live and create meaning in our lives (Holbrook & Hirschman, 1982 in Østergaard & Jantzen, 2000). In 

terms of the act of consumption, focus is on sign-value rather than on economic exchange-value 
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(Askegaard & Firat, 1996). By drawing attention to symbolic meanings, the postmodern view enables 

an explanation as to why one product fulfilling the same functionality as another is preferred by the 

consumer (ibid.). The ‘consumer research’ perspective has the individual consumer as its research 

object, focusing on how consumers live their lives, “consuming all kinds of products and services, and 

how this influences their understanding of themselves as well as contributing to create an image for 

others to observe” (Østergaard & Jantzen, 2000:12). In this perspective the consumer is seen as 

emotionally and narcissistically determined, and viewed as a tourist searching for new experiences 

through consumption. In this approach consumption is based on a desire – the heart’s desire - for 

meaning in life. Brands thus become bricks in the construction of a meaningful life (ibid.). 

The ‘consumption studies’ perspective focuses instead on consumer culture. In order to understand 

how and why consumption takes place as it does, focus is on relations between consumers. 

Therefore, ‘consumption studies’ focuses mainly on the consumer’s interactions within his cultural 

and social context, and views consumers as tribe members, who are “searching for the ‘right’ 

symbols so that they can be recognized by other member of the same tribe” (ibid.:19). 

Based on insights from ‘consumer research’ and ‘consumption studies’ the construct of the symbol 

seeking consumer is presented. This construct entails that when consuming the Fairtrade brand, the 

individual is viewed as continuously searching for symbolic meanings that can contribute to a 

meaningful self-representation. By adding this construct to the framework, we will thus look into 

whether the symbolic meanings tied to the Fairtrade brand either provides meaningful experiences 

for the individual, or creates a sense of belonging/differentiation from a certain social group or tribe. 

As a result, we will in this thesis address the symbolic consumption of Fairtrade goods, by looking 

into the symbolic meanings ascribed to the brand by the consumers, and whether/how these 

participate in the consumer identity construction. 

 

5.3 Brands as Bearers of Meaning 

Addressing Fairtrade consumers as ‘symbol-seeking’ influences the perception and role of the 

consumer good and brand. Levy argues “that sellers of goods are engaged, whether willfully or not, in 

selling ‘symbols’, as well as practical merchandise” (Levy, 1959:117). In support hereof, McCracken 

stresses that goods “carry and communicate cultural meaning” (McCracken, 1986:71). Both Levy’s 

and McCracken’s writings focus on consumer goods as bearers of cultural and symbolic meanings. 

We argue this to be an acknowledgement of how meanings are ascribed to objects through 

interpretation and interaction. As we view brand meanings as symbolic meanings ascribed to a 

brand, we argue brands to also be the bearers of symbolic meanings, and therefore choose to adapt 

a broader view of these writings to also include brands. 
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5.3.1 Location of Meaning 

In order to explain how goods become bearers of cultural meanings, McCracken presents the 

Meaning Transfer Model (McCracken, 1986) Here McCracken refers to the culturally constituted 

world as the “original location of cultural meaning” (ibid.:71). In regards to this, we acknowledge that 

there is not only one culturally constituted world, but instead many parallel worlds, developed and 

interpreted by individuals, who at the same time are embedded in and constitute these worlds. In 

addition hereto McCracken highlights that “goods are both the creations and creators of the 

culturally constituted world” (ibid.:74). Here reference is made to a good’s ability to both draw upon 

the meaning held in a given culturally constituted world, and at the same time reinforce that same 

culture by becoming a tangible representation of its otherwise intangible building blocks (ibid.). 

Within culture consumers are guided by “dynamic blueprints for action and interpretations that 

enable a person to operate in a manner acceptable to other members of the culture” (Arnould et al, 

2005:74). These cultural blueprints are formed by, and organized through, cultural categories and 

principles (McCracken, 1986). In this connection Levy argues, “when people talk about the things 

they buy and why they buy them, they show a variety of logics” (Levy, 1959:119). Each and every 

culture is therefore characterized by such a logic, which influences sense making within that culture. 

Thus “culture is the “lens” thought which the individual views phenomena” and “the blueprint of 

human activity, determining the co-ordinates of social action and productive activity, and specifying 

the behaviors and objects that issue from both” (McCracken, 1986:72). As a lens, culture thus 

influences how consumers perceive the world, and as a blueprint, how consumers act in this world. 

 

5.3.2 Transferring Meaning to the Fairtrade Brand 

In order to understand which symbolic meanings the Fairtrade 

brand carries, it is thus necessary to reflect upon, which cultural 

values the Fairtrade brand is drawing upon and is charged with, 

and thus what cultural world it can be viewed as constituting. 

Fairtrade’s core objective is securing proper and more 

sustainable working and living conditions for some of the 

world’s poorest producers through fairer trading initiatives (cf. 

Ch.4). As the organization sets out to care for those less 

fortunate, we argue that Fairtrade revolves around the 

universal value of altruism, which for us entails the unselfish 

act, caring and taking responsibility for others. Fairtrade thus 

operates in a cultural world in which such values exist. If such Model 2 - The Meaning Transfer Model 
 Freely adapted 
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values did not exist, it would not be ‘logical’ to form an organization, which had helping others as its 

main objective. Viewed through McCracken’s Meaning Transfer Model, Fairtrade is thus both a result 

of, and embedded in a culturally constituted world wherein the value of altruism is considered 

meaningful. We therefore argue that in their marketing executions, Fairtrade is seeking to draw upon 

and charge the brand with symbolic meanings drawn from the value of altruism. The Fairtrade brand 

can thus also be seen as a manifestation of a cultural world where in altruism is valued, and will 

therefore, when being consumed, constitute this world. 

 

In this thesis we focus on Fairtrade consumption in Denmark. Being Danish, we are ourselves 

embedded in the culture, and can as members hereof argue that the value of altruism exists and is 

viewed meaningful in our culture. We see this due to Danish culture’s deep roots within Christianity, 

which centers on fellow feeling and the unselfish act. Altruism is thus a value that Danes are brought 

up with, and which to some extent influences our sense making and behavior. Furthermore, the 

value of altruism is also seen as manifested through the Danish welfare model. This model entail that 

all citizens are required to contribute to the general good, without there being an even distribution 

of the social benefits, as those who pay more do not necessarily receive more3

 

. 

Based upon the above reflections, we thus argue that the value of altruism exists and is meaningful 

in a culturally constituted world possible within Danish culture, which enables a demand for 

Fairtrade, as the brand is able to reinforce these values, and also becomes charged herewith. 

 

5.3.3 Transferring Meaning to the Consumer 

McCracken highlights that goods act as bearers of meaning, and that the consumer may draw these 

symbolic meanings to then incorporate them into his identity (McCracken, 1986). Meaning can thus 

be transferred from “world to good and good to individual” (ibid.:71). In this connection we argue 

brands to have the same ability to bear meaning. Consumption rituals are the instruments of such 

meaning movement, as rituals, e.g. exchange-, possession-, grooming-, and divestment rituals, are 

powerful and versatile tools for the manipulation of cultural meaning (ibid.). McCracken stresses that 

the meaning transfer will only occur, if the meaning the good or brand is intended to draw out of the 

culturally constituted world is successfully decoded by the consumer. 

 

                                                            
3 Our cultural understanding is apart from our cultural embedment, shaped by the empirical material reviewed during the course of 

working with the thesis, some of which are presented in Appx 2. 
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In line with symbolic interactionism, McCracken thus highlights a need for social interaction and a co-

creation of meaning. Fairtrade can therefore not just attach certain meanings to the brand; instead 

the meaning the brand carries is created in the sphere of social interaction and interpretation. In this 

regard, attention is once more pointed towards the co-creative approach, wherein the value of 

interacting with the consumer is emphasized. We propose that in a co-creative brand building 

approach, Fairtrade can benefit from actively engaging the consumer as he decodes and processes 

the meaning the brand carries, hereby seeking to create mutually shared brand meanings. 

 

McCracken’s insights thus contribute to the thesis’ theoretical framework with an explanation as to 

how intangible matters such as cultural and symbolic meanings can be moved from the culturally 

constituted world through the brand to the consumer. The theoretical construct brands as bearers of 

meaning can therefore be presented, entailing how a brand, by carrying symbolic meanings, can aid 

the consumer in obtaining a meaningful representation of self, a sense of belonging and an 

acceptance from others. Being charged with and reinforcing the culturally constituted world’s values, 

such as those of altruism, the consumption of the Fairtrade brand provides the possibility for the 

consumers to transfer these meanings into his identity. In order to address how these meanings are 

moved to be a part of the consumer identity, an understanding of how the identity construction is 

perceived within literature and in this thesis is now presented. 

 

5.4 Consumer Identity Construction 

Identity is an ubiquitous construct within social sciences; it’s understanding is heavily influenced by 

psychology, psychoanalysis, political science, sociology and history (Stryker & Burke, 2000). Within 

identity literature, one widely recognized use of the concept is to view it as an umbrella-construct for 

“parts of a self composed of the meanings that persons attach to the multiple roles they play in highly 

differentiated contemporary societies” (ibid.:284). Tracing back to Mead’s first identity writings in 

1934, this view of identity acknowledges that ‘the self reflects society’, which also includes an 

acceptance of the notion that “the self is multifaceted, made up of interdependent and independent, 

mutually reinforcing and conflicting parts” (ibid.:286). Acknowledging the self as being multifaceted, 

Markus and Nurius propose that the possible selves a consumer’s identity is influenced by are 

formed by “the cognitive manifestation of enduring goals, aspirations, motives, hopes, fears and 

threats” (Markus & Nurius, 1986 in Patrick et al, 2002:270). Images of what the individual wishes he 

could be, what he thinks he might become, and what he hopes and fears to become are 

conceptualized in the notions of an ideal-, expected-, aspired- and a feared self (ibid.). Working with 

such an understanding of identity therefore entails that one or various rationales may be at play 
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when consuming the Fairtrade brand. Markus and Nurius argue that the formation of these selves is 

influenced by the individual’s experiences in a given domain (ibid.) These selves will thus be 

influenced by the culture, which the consumer is embedded in, and thus the current trends, 

pressures, issues, social influences, as well as the cultural categories, principles and blueprints, which 

form this culture. 

 

5.4.1 Identity Construction through Facework 

In the ‘theater metaphor’ Erving Goffman (1990) refers to the notion of facework as a means of 

constructing identity. Facework entails the interaction in which the establishment and reinforcement 

of the individual’s face, as well as the face of others, is created. Hereby, a common understanding of 

the situation, in which the individuals are situated, and as a result how one should act, is established 

(Goffman, 1990). Goffman also refers to the notion of front stage and backstage. In the front stage 

the individual will, according to the social setting in which he interacts, apply the specific face or self 

found most appropriate. In reference to the notion of multiple selves, this face could for example be 

influenced by an ideal, or maybe a feared self, depending on the situation. Different ‘props’ 

(goods/brands) may be applied in the facework, thus forming the specific face or appearance. 

Backstage refers to the selves that are not expressed in the current face, but instead might or will be 

expressed in other social settings (ibid.) In this connection, we will in this thesis look into the 

different selves that influence the Fairtrade consumer when seeking to express and become 

accepted for his facework. We will thus seek an understanding of whether the Fairtrade brand might 

work as a prop in the identity construction. 

 

5.4.2 Possessions as Consumer Identity Building Blocks 

Understanding how brands may act as props, and thus contribute to the consumer’s identity 

construction, can be further elaborated on through the prominent understanding within consumer 

behavior literature that ‘we are what we have’ (Belk, 1988; Dittmar, 1992; James, 1892; Satre, 1998 

in Wattanasuwan 2005). 

 

Belk states, “we are the sum of our possessions” (Belk, 1988:139), and further argues that before 

being able to comprehend a consumer’s behavior, an understanding of the symbolic meanings the 

consumer attaches to possessions must be acquired (ibid.). In this regard we will look into which 

symbolic meanings consumers ascribe to the Fairtrade brand in order to understand, whether they 

possess and thus tie bonds to the brand. Belk argues that, “our possessions are a major contributor 

to and reflection of our identities” (Belk, 1988:139). Possessions should therefore not only be 
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regarded as a part of the self, but also as an instrument to the development of self. Possessions - 

things that are ‘ours’, reflect what the individual is “in control over”, thus how he is perceived, and 

how he wants to be perceived. This line of thought is influenced by the discourse that if something is 

mine, it is also me (ibid.). Possessions by which the individual ‘identifies himself’, and therefore use 

in his identity construction, can thus be entitled as part of the extended self (ibid.). The extended self 

serves as a tangible representation for the symbolic meanings the individual seeks to incorporate in 

his identity. Acquiring possessions, or in this thesis the Fairtrade brand, can therefore be seen as a 

way for the consumer to project one or more of his multiple selves in his facework, seeking 

acceptance from his social context, hereby constructing his identity. Therefore, with this perspective 

in mind, when consumers take ‘ownership’ over the Fairtrade brand, it will at the same time express 

parts of who the consumer is or wants to be. In support of how possessions, by becoming part of the 

consumer’s extended self, can act as an expresser of the consumers identity, it is furthermore argued 

that possessions hold the ability to narrate a person’s life story (Kleine et al, 1995). A life story 

describes the identity development by defining who the individual is, who he has been, who he is 

becoming, and/or who he no longer is (ibid.). By narrating stories of the self, the individual’s 

possessions become artifacts of the self, and can thus be regarded as being ‘me’ or ‘not me’ (ibid.). 

Focus is therefore on how identity is reflected by “one's life narrative, or life story, capturing various 

roles including past, present, and anticipated future selves”, hereby acknowledging that possessions 

express an individual’s identity, and help objectify past, present and anticipated future selves 

(ibid.:328) 

 

Based on the above reflections, the construct of consumer identity construction is now presented. 

This construct entails how, in a given context, the consumer seeks to perform a facework, which by 

others is interpreted as a meaningful and accepted behavior. In his facework, the consumer will be 

influenced by one or more aspects of self, which form his self-representation. The construct thus 

emphasizes that the consumer’s identity construction is contextual and dependent on interaction. 

The construct furthermore draws attention to the role a brand plays in the consumer identity 

construction. Being a part of the consumer’s extended self or narrator of the consumer life story, the 

brand becomes a prop in the consumer facework. The symbolic meanings the brand is charged with 

thus become a part of the interpretation of ‘who the consumer’ is, and thus aids the consumer’s 

identity construction by signifying to the other members of the social context that ‘this is me’. The 

brand hereby becomes an identity building block. 
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The construct of consumer identity construction thus complements the thesis’ theoretical framework 

by elaborating on how brands, when being a part of the consumer extended self or narrator of life 

story, aid the consumer in his construction of identity and expression of selves. We will therefore 

seek an understanding of whether the symbolic meanings held by the Fairtrade brand are used by 

the consumer to express parts of himself in order to form an identity that embraces his own goals 

and aspirations in life, as well as the need to be accepted in a given social context. 

 

5.5 Facilitating Consumer-Brand Relationships 

From the above theoretical reflections, it is proposed that a Fairtrade consumer will choose to 

consume the Fairtrade brand based on the symbolic meanings it is ascribed, as these meanings 

enables the consumer to construct his identity. We furthermore propose that Fairtrade’s brand 

personality, encompassing these abstract and intangible symbolic meanings, can act as a relationship 

facilitator, by being the element, which the consumer can easily relate to. Based on congruity theory, 

Park and Lee argue that, “consumers who perceive the product image to be consistent with their 

actual self-concept are likely to feel motivated to purchase and consume that product” (Park & Lee, 

2005:39). Their research shows that congruence between brand personality and the consumer’s self-

image not only increases and improves consumer satisfaction, but also the willingness to engage in 

consumer-brand relationship. In line with the construct of the symbol-seeking consumer, Park and 

Lee argue, “consumers use products/brands as a symbol” and add “and they prefer brands with 

images or personalities that are congruent with their self-image” (ibid.). One means of building a 

relationship with consumers is thus to have a brand that projects a personality, which is consistent 

with the self-image the consumer desires to project. In line with the construct of brands as bearers of 

meaning, it can be emphasized that the brand’s symbolic meanings should thus form a brand 

personality that the consumer can relate to and finds attractive, as this will lead to willingness to 

engage with the brand. 

 

However, it is argued that in order to build a consumer-brand relationship, the brand must become a 

legitimate relationship partner, and should thus move beyond the personification stage and instead 

act as an active, contributing member of the relationship dyad (Veloutsou, 2007). As within human 

relationships, the consumer will require a degree of reciprocity not only in value creation, but also in 

terms of a two-way communication. Veloutsou stresses; “consumers seem to be willing not only to 

hear news about the brands of their choice, but also to provide feedback to the brand team” 

(ibid.:21), suggesting a desire for interaction. Veloutsou supports this by adding “In reality, the 

relationship concepts connecting the consumer and the brand is the interaction between the attitudes 
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of the two parties, the customer and the brand” (ibid.:11). Park and Lee furthermore argue that the 

consumer-brand relationship should be characterized by being a win-win partnership, each 

contributing to one another (Park & Lee, 2005). When addressing Fairtrade’s brand personality, we 

therefore focus on the need to not only project a likeable brand personality but also how it can 

become a means for Fairtrade to engage the consumer in an equally contributing relationship. In 

order for a consumer-brand relationship to be built an emotional exchange must also occur. This will 

happen when the consumer develops feelings towards a brand, by valuing his choice, sensing 

closeness to the brand, as well as having the feeling of benefitting from the interaction. This can 

result in the development of trust and satisfaction, which can lead to bond building between the 

consumer and the brand (Veloutsou, 2007). In addressing Fairtrade’s development of valuable 

consumer-brand relationship, focus will therefore also be on whether the brand personality 

facilitates an emotional exchange that in turn can lead to a changed behavior. 

 

Based on the above, the construct of brand personality as a relationship facilitator is now presented. 

This construct entails the notion of congruity theory, which encompasses that in order to build 

valuable and mutually beneficial consumer-brand relationships, the perceived brand personality 

must be viewed as congruent with the consumer’s self-image, as consumers are more willing to 

engage with and commit to a brand if they can relate to it, and view it as a legitimate relationship 

partner. Brand personality is thus viewed as a relationship facilitator, as perceived congruity between 

the brand personality and the consumer self-image can act as the foundation for initiating a valuable 

and mutually beneficial consumer-brand relationship. 
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5.6 Theoretical Constructs 

From the above-presented literature review, we have constructed the thesis’ founding theoretical 

framework, which is illustrated in the below model. 

 

 
Model 3 – Theoretical Constructs 

 

5.7 Analytical Categories 

With an offset in the thesis’ research question and the above-presented theoretical constructs, 

categories through which the interview material will be analyzed are now developed (cf. McCracken, 

1988). In order to grasp the key aspects of consumer-brand relationships we now present categories 

addressing firstly the consumer’s perception of the Fairtrade brand, secondly the perceptions of the 

consumer himself, and finally the relationship between the two parties. 

 

5.7.1 Category 1: Perceptions of the Fairtrade Brand 

Within this category an understanding is sought of the symbolic meanings ascribed to the Fairtrade 

brand by our eight interview persons, as well as what brand personality these form. Analysis within 

this category therefore revolves around the theoretical construct of brands as bearers of meaning, 
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focusing on how the Fairtrade brand is charged with symbolic meanings drawn from the culturally 

constituted world. Analysis therefore also revolves around the construct of consumer brand 

relationships, as drawing on this construct entails how the symbolic meanings ascribed to the brand 

by the interview persons will be interpreted into forming Fairtrade’s brand personality. 

 

5.7.2 Category 2: The Interview Person’s Identity Construction 

Within this category the aim is to gain an understanding of the interview persons’ identity 

construction. The analysis will include the construct of the symbol seeking consumer, in order to 

understand what the interview person is striving for in connection with consuming as a tourist 

looking for experiences to fulfill a heart’s desire, or as a tribe member, searching for symbols which 

can make him belong to, or differentiate him from, a desired/undesired group. Furthermore, analysis 

within this category will draw on the construct of consumer identity construction in order to gain an 

understanding of which aspects of the interview person’s multifaceted self influence the self-

representation in situations in which Fairtrade is present. Also, we seek to understand whether the 

interview person appears to include the symbolic meanings ascribed to the Fairtrade brand into 

his/her identity construction. 

 

5.7.3 Category 3: The Relationship between the Interview Person and the Fairtrade Brand 

Within this category the construct ‘brand personality as relationship facilitator’ is drawn upon in 

order to gain an understanding of whether congruity appears to exist between the perceived 

Fairtrade brand personality and the consumer self-image, and thus whether a foundation for a 

valuable and mutually beneficial consumer-brand relationship exists. 
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Chapter 6 Research Design 

 

 

 

Chapter  6   Research Design
 

 

 

 

In this chapter decisions regarding the design of the research 

study are presented and reflected upon, including the purpose 

of the study, sampling, development of the interview guide, as 

well as considerations regarding stage and props. 
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The research design is created by drawing on the general guidelines of McCracken’s long interview 

method, as well as the reflections presented in the literature review. The aim is to develop the 

research design, and at the same time shed light on the choices made, the underlying thoughts and 

preconceptions, as well as how these influence the outcome of the study. 

 

6.1 Purpose of the Study 

To support the answering of the thesis’ research question, “Which symbolic meanings or brand 

characteristics do Fairtrade consumers ascribe to the brand, and do these aid the consumer in his 

identity construction? From these insights, how can Fairtrade through the notion of brand personality 

build valuable consumer-brand relationships?” the purpose of the study is therefore to gain insights 

into matters such as: 

o Which symbolic meanings do consumers ascribe to the Fairtrade brand? 

o What personality is the Fairtrade brand perceived as having? 

o Which selves influence the consumer’s identity construction in connection with Fairtrade 

consumption? 

o Does congruity between Fairtrade’s brand personality and the consumer’s self-image exists? 

o Does Fairtrade’s brand personality facilitate the foundation for a valuable and mutually 

beneficial consumer-brand relationship? 

 

Based on these insights, we will discuss Fairtrade’s possibilities and challenges regarding the 

development of valuable consumer-brand relationships with the interview group, hereby addressing 

the challenge facing Fairtrade, and thus the thesis’ research question. 

 

6.2 Selecting Interview Persons 

From our methodological considerations (Ch.3) the need for a well-defined area of study is 

highlighted. To achieve this, following criteria for selecting the interview group are set up: 

 

Being aware of and consuming the Fairtrade brand 

As one of the main focus areas of the thesis is consumers’ use of a brand’s symbolic meanings to 

construct their identities, we argue that the interview persons have to be aware of the Fairtrade 

brand and have some record of consumption. We propose that if the interview persons have no 

knowledge of, or experience with the Fairtrade brand, the use of the brands symbolic meanings in 

the persons’ identity construction is rather unlikely. 
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Being between 20 and 30 years old 

Young people are seen as an interesting group of consumers, as we assume them to be in a stage of 

“figuring out” who they want to be, how to express this self-understanding, and how to get 

acceptance hereof. In Denmark, many people in their 20s are growing up fast and are adopting more 

sober and serious attitudes towards organic, healthy and natural products (Euromonitor 

International, 2010) Also, young people are an increasingly powerful group of consumers. Age is 

therefore chosen as a criterion based on the assumption that a person’s age will to a large degree 

influence his identity construction. 

 

6.2.1 Preconceptions regarding the Interview Group 

In the following we will account for our preconceptions regarding what will influence the interview 

persons’ perceptions of Fairtrade. 

 

Level of Education 

Firstly, we assume that the academic level of a person’s education can influence the perceptions of 

the Fairtrade brand. The argument is that the higher the level of academic education completed, the 

more reflective a person will be. We base this assumption on Danish universities’ focus on students’ 

ability to acquire and deal with information in a critical way. Based here on, it is argued that a person 

with a higher education may be more reflective and critical, which will as a result influence 

consumption as more thought might be put into what is consumed. This is furthermore supported by 

the assumption that people with longer academic educations are likely to have more insight into 

what goes on in the world, thus enabling reflections on a larger scale. 

 

Level of Economic Affluence 

Secondly, we assume that a widespread perception of Fairtrade products is that they are generally 

higher priced than non-Fairtrade products. Additionally, we argue that if sharing this perception, a 

person with little perceived economic affluence may be discouraged from seeking out and buying 

these products, thus making a commitment to the Fairtrade brand more difficult. Based here on, it 

can be argued that a person’s income or economic affluence may influence the perception of the 

Fairtrade brand. 

 

Parenthood 

Thirdly, we assume that when becoming a parent a person’s rationales change, also in connection 

with consumption. Thought is to a larger degree put as to ‘whether the product is good’ in terms of 

quality, pureness and production forms, as the new parent is often overwhelmed by being 
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responsible for another life. We therefore argue that whether or not a person is a parent might also 

influence the way the Fairtrade brand is perceived. 

 

6.2.2 Gathering the Interview Group 

The interview persons were found through social networking via Facebook. Here an event was 

created, where friends and friends of friends were asked to spread the word. Through this action 

people volunteered to be interviewed and via e-mail the interested people were asked to elaborate 

on their age, occupation, education, household characteristics and consumption of Fairtrade. Based 

on the responses we received, eight persons, who we believed would contribute with interesting 

stories, were chosen. 

 

6.3 Setting the Scene of the Interview 

As the meaning created during the interview is a product of the context in which it takes place, 

setting the scene or stage of the interview, thus being aware of how this stage and its props 

influence the meaning creation, is essential. 

 

6.3.1 Stage 

When conducting an interview it is important that the interview person does not feel uncomfortable 

or insecure, as what is strived for is for the person to be willing to open up and talk freely (Kvale & 

Brinkmann, 2009). We therefore choose to conduct the interviews in the comfort of the interview 

person’s own home. This allows the interview person to have the ‘home field advantage’ and thus, 

hopefully, he/she feels less intimidated by the questioning. 

 

6.3.2 Props 

When conducting the interviews different props are used to aid the auto-driving prompts, hereby 

seeking to provoke the interview person’s line of thought and reflections. 

 

A picture of the Fairtrade brand (Appx 3): 

The purpose of showing the Fairtrade brand is to gain insight into the immediate thoughts of the 

interview person when seeing it, as this will simulate an everyday situation in which the person 

meets the brand in for example a store. 
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28 product picture cards (Appx 4): 

The interview person is asked to place 28 picture cards showing a number of products within 

different categories on a round piece of fabric. In the analysis the interview person’s placement of 

the cards will be treated as an observation in its own right. In this exercise we adapt the earlier 

presented writings of Belk (1988) and Kleine et al. (1995) of how a possession can be me/not me. The 

interview person is instructed to place products he/she finds to be ‘me’ within the green circle, 

whereas products that are ‘not-me’, should be placed outside the circle. The closer a card is placed 

to the center the more ‘me’ the product is, providing us with insights into the interview person’s 

extended selves and identity construction. 

The products depicted on the cards are “regulars”, Fairtraded, organic, sustainable, and low- and 

high priced. The products pictured are primarily in the food and body care categories, as these are 

the categories where the Fairtrade brand can be found. Furthermore, as it was recently announced 

that Fairtrade also certifies gold (FLO, 2010f), a picture of a golden diamond ring is included among 

the picture cards, representing a product of higher involvement than the rest. The ring is included as 

we are curious as to how this will be received by the interview person. 

 

28 word cards (Appx 5): 

The above exercise is repeated with word cards, which serve as a representation of potential positive 

and negative perceptions we assume are ascribed to the Fairtrade brand; for example ‘expensive’ 

and ‘socially responsible’. In this exercise, the picture of the Fairtrade brand is placed in the middle of 

the circle. This exercise enables us to gain insights into the symbolic meanings tied to the brand by 

the interview person, and based here on, how Fairtrade’s brand personality is perceived. 

 

Three negative public quotations (Appx 6): 

The interview person is shown and asked to read out loud three different quotes uttered in a 

negative tone. These quotes are taken from a critical newspaper article, a documentary about 

Fairtrade and an anti-Fairtrade organization’s website, and each represents existing viewpoints of 

Fairtrade. The purpose of this prop is to provoke the interview person’s perception of the brand. Due 

to Fairtrade’s main objective it is likely that one’s initial take on the matter is positive. Therefore, to 

also get the less positive side, we include this prompt to push the conversation in this direction. 
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6.4 Developing the Interview Guide 

Before conducting the interviews, an interview guide consisting of relevant conversation topics is 

developed. In the following reflections are presented regarding the development and structure of 

this interview guide. 

 

The initial part of the interview guide is inspired by Kvale and Brinkmann (2009), who argue that it is 

important to firstly gain a sense of trust and openness between the interviewer and the interview 

person (ibid.). Thus, the interview starts with clarifying the purpose of the interview and the desire to 

‘understand the world from the interview person’s point of view’ (Kvale & Brinkmann, 2009:123). We 

argue that this approach is less obtrusive, as such an introduction - compared to McCracken (1988), 

who advise to start the interview by asking biographical questions - emphasizes the interviewer’s 

interest in hearing the interview person’s stories, instead of starting out by placing him in a booth of 

occupation, income and so forth. 

 

Following this, we are inspired by McCracken’s recommendations of organizing grand-tour questions, 

so that the ones with most episodic character are asked first (McCracken, 1988). The purpose hereof 

is to get the interview person to narrate examples tied to actual experiences, and as a result tell less 

abstract stories. The grand-tour questions should however not be forced in this order, keeping in 

mind that they are merely topics of conversations, and that the important thing is to get insights into 

the topics they cover. 

To support each of the grand-tour questions a number of planned prompts are created. These are 

only to be asked if the interview person does not cover the topic on his own. An example of a 

planned prompt is a contrast question, such as ‘what would a typical Fairtrade consumer not buy’. 

The means of auto-driving planned prompts are also included into the interview guide. The chosen 

auto-driving questions are highly obtrusive, as they involve asking the interview person to comment 

on the different props used in the interview (ibid.). The interview guide also allows the interview 

person to come up with closing remarks, as well as the interviewer to ask few completely 

spontaneous questions, which can aid the interpretation of the interaction. These questions are 

asked without regards to the level of obstruction, as the interviewer will at this point already have 

influenced the interview person. Finally, the biographical questions are included, which cover age, 

education, occupation, income and household composition. 
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Below the interview guide translated into English – applied interview guides can be found in Appx 7. 

 

 

In grand-tour question 1 (GT1) we aim to encourage the interview person to share the symbolic 

meanings, understandings and perceptions, which he/she denotes to the Fairtrade brand when 

looking at it. In GT2 we encourage the interview person to tell about one of the times he/she has 

purchased a Fairtrade product. Here we are curious to understand the experiences, which the 

interview person has had with the brand, as these can lead to observations regarding perceptions of 

the brand, the interview person’s identity construction and relationship to the brand. In GT3 we ask 

the interview person to tell about the time, when he/she realized that Fairtrade existed, which also 

encourages the interview person to talk about experiences and initial awareness of Fairtrade. In GT4 

we seek to understand the interview person’s perception of a typical Fairtrade consumer, and how 

the interview person views him/herself in comparison to this image. Through this question, we 

therefore also seek to understand the social context e.g. the existing tribes, in which the interview 

person interacts with the Fairtrade brand. In GT5 we seek insights into which role Fairtrade is 

Picture 1 – Interview Guide 
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perceived to be fulfilling now, and what might stand in its place. Finally in GT6 we seek to encourage 

the interview person to imagine Fairtrade as a person and how his/her relationship would be to that 

person. The purpose of this question is to gain an understanding of how the interview person 

perceives Fairtrade’s brand personality, and whether it is found attractive as a relationship ‘partner’. 
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Chapter 7 Analysis 

 

 

 

Chapter  7   Analysis
 

 

 

 

In this chapter an analysis of each of the research study’s 

interviews is presented. Through the analyses, themes within 

the three analytical categories are identified, proving the 

foundation for the development of theses in Chapter 9. 
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With reference to McCracken’s long interview method, each interview is analyzed by presenting a 

selection of utterances found relevant in connection with the three previous presented analytical 

categories (cf. Ch.5.7). Transcripts of the full interviews can be found in the Appendices (Ch.14). In 

Category 1, Perceptions of the Fairtrade Brand, we seek an understanding of how the Fairtrade brand 

is perceived, entailing which symbolic meanings are ascribed to the brand, and how these form the 

brand’s personality. In Category 2 – The Interview Person’s Identity Construction, we strive for an 

understanding of how the interview person constructs his/her identity in the context of Fairtrade 

consumption. Finally, in Category 3 – The Relationships between the Interview Person and the 

Fairtrade Brand, an understanding of the current or potential relationship between the interview 

person and the brand is sought, based on whether the characteristics of Fairtrade’s brand personality 

are perceived to be congruent with the interview person’s self-image. 

 

Each of the selected utterances is firstly treated in its own right, hereby forming observations, which 

in the analysis will be denoted by a capital O and a number (e.g. O1). As presented in the Method 

(Ch.3.2.3) the observations are formed drawing on specific utterances, the context of the interview 

transcript, as well as the theoretical constructs and cultural observations presented in the literature 

review. By examined the observations’ interconnection, focus is moved away from the transcript to 

form themes that later in Findings (Ch.9), will serve as the fundament for the creation of theses (cf. 

McCracken, 1988). By analyzing a selection of utterings, and forming these into observations using 

our academic- and cultural understandings, perceptions and preconceptions, the study’s outcome is 

a product of how we as researchers use ourselves as instruments for analysis. 

 

7.1 Analysis of Interview with Anna 

Anna comes across as very passionate about ‘The Swan’ mark, the red ‘Ø’ eco-mark and Fairtrade, 

and she appears to be enthusiastic about a sustainable lifestyle. Anna tells that when wanting to 

pamper herself, she always buys Fairtraded organic chocolate, as it gives her the feeling of something 

extra good. Anna is 25 years old and studies to be a physical therapist, an occupation that in her 

opinion naturally implies the value of caring. Her income stems from SU grants summing up to about 

66.000 DKK a year before taxes. She lives alone in a two-room apartment in Østerbro (Appx 8). 
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7.1.1 Category 1 - Anna’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: When shown a picture of the Fairtrade brand, and asked to share her thoughts, Anna tells: 

 

“At first glance, my thoughts are that it is a good product, uhm I’m thinking that is, 

that the persons who have kind of been a part of making the product, that they have 

had proper working conditions, that they have had a proper salary for their work” 

(ibid.:1). 

 

Based on this utterance we argue that Anna ascribes the Fairtrade brand the symbolic meaning of 

being something good – an understanding of good that embraces proper working conditions and 

salary for the producers. We argue that when Anna speaks of ‘something good’ and ‘proper 

conditions’ for others, she, as us, decodes altruism from the Fairtrade brand. This is seen, as she 

appears to be referring to the cultural logic regarding how we care for other human beings (cf. 

Ch.5.3.2). It thus appears that for Anna, the Fairtrade brand carries the symbolic meaning of caring 

for others. 

 

O2: When asked to comment on the brand’s visuals, Anna explains: 

 

“In some way I think of quality a bit (…) that it’s a product, that isn’t a mixture of all 

kinds of things, that isn’t added to with all kinds of e-numbers, and uhm like, I’m 

thinking that it’s like those good raw materials, the good coffee, that they have gotten 

directly from the farmer” (Appx 8:3). 

 

From this we observe that Anna also ascribes the symbolic meaning of quality to the Fairtrade brand, 

which for her is linked to whether raw materials and/or additives are used. Based on this, we argue 

that Anna also ascribes symbolic meanings of purity and authenticity to Fairtrade, as the brand for 

her appears to signify a way of avoiding additives and mass-produced products, and instead get the 

pure products directly from the source. 
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O3: When asked to place word cards in a what is/what is not Fairtrade manner (cf. Kleine et al, 1995), 

Anna placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 2 – Remake of card placement, original located in Appx 8 

 

Anna chooses the words good, natural, quality, luxury, expensive, prestige and equality to be most 

Fairtrade, whereas words such as humane and better conditions are seen as being ‘less’ Fairtrade. As 

Anna places these words as representing Fairtrade, we argue them to be symbolic meanings, which 

she ascribes to the brand. On the borderline Anna placed words such as accessible, confusing and 

easy. Outside the circle Anna placed words like too expensive, transparent, unjust, untrustworthy and 

fraud, and thus, these do not appear to be meanings that she ascribes the Fairtrade brand. 

 

Drawing the above observations together, entailing the symbolic meanings Anna ascribes to the 

brand, we form a theme regarding Fairtrade’s brand personality. Referring back to our understanding 

of brand personality as all the human characteristics one can associate the brand with (cf. Ch.5.1.1), 

we argue that since Anna perceives the Fairtrade brand as signifying caring for others, good, equality 

and to some extent also humanity, better conditions, and not as untrustworthy or unjust, she comes 

across as perceiving the Fairtrade person as caring – in terms of striving for all being equal, none 

being poorly treated and valuing the unselfish act. Furthermore, we argue that as Anna also ascribes 

the symbolic meanings of purity, authenticity, natural, quality, luxury, prestige and expensive to the 
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brand, Fairtrade’s brand personality can be characterized by a sense of superiority, entailing 

something more than normal, something better. Anna appears doubtful as to whether Fairtrade is 

accessible and confusing. Also, she does not perceive the brand as transparent, too expensive or 

fraud, and therefore, we argue that for Anna the brand is overall characterized by a level of 

uncertainty. 

 

7.1.2 Category 2 - Anna’s Identity Construction 

O4: Asked about when she became aware of Fairtrade’s existence, Anna speaks of her experience of 

moving away from home: 

 

“it’s the thing about getting away from the province, and having to live your own life, 

and form a position on what values you have in regards to, like what I buy and what I 

want to spend my money on” (Appx 8:5). 

 

Here we interpret Anna as talking into our understanding of identity as a lifestory (cf. Kleine et al, 

1995), and how transitions in one’s life can influence changes in identity. We argue that Anna has 

imbued the ‘lifestory’ of moving out of her childhood home and becoming an adult with her own 

values into the Fairtrade brand. Consuming Fairtrade thus aids Anna in creating distance to a past 

self - a childhood self - and instead express a present self of adulthood (ibid.). 

 

O5. Anna was also asked if she felt a difference between her own values and those of her parents, 

and she said: 

 

“I think.. I’m more devoted to it than they are (…) I think that maybe it is kind of a wave 

of that.. eh that some, at least some of us young people, we think that now we are off 

to save the world, and make it a better place..” (Appx 8:5). 

 

From this utterance, we argue that Anna is talking into our understanding of an aspired self (cf. 

Patrick et al, 2002). As Anna tells of being off to save the world, she is seen as pursuing an identity of 

making a difference. Furthermore, by using the phrase “us young people”, Anna is seen as consuming 

Fairtrade as a tribe member (cf. Østergaard & Jantzen, 2000), as she appears to express a belonging 

to a tribe of young people who are off to “save the world”. 

Viewed in the context of the transcript, Anna elaborates: “We want to in some way leave a footprint 

of ‘I did something’, and it doesn’t necessary have to be ‘I have to be a rock star and they have to 
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remember me for 50 years’ (…) yeah just not to think of oneself, but also that there is an interest for 

other people and how they are doing” (Appx 8:6). 

Anna tells how she wishes to leave behind a footprint of not just thinking about herself, which we 

also argue can be seen as her talking into a aspired self (cf. Patrick et al, 2002) that includes caring 

for others and not being selfish or egotistic. From this, we furthermore argue that when Anna 

consumes the Fairtrade brand, it is based on a desire to belong within the above-mentioned tribe, 

which consumes Fairtrade to make a difference. This belonging is supported by Anna’s use of the 

word “we”, indicating that she already sees herself as part of this tribe. 

 

O6: Asked to place picture cards in a me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995), Anna placed the 

cards as shown below. 

 

 
Picture 3 - Remake of card placement, original located in Appx 8 

 

Almost all products in the inner “what is me” circle are either Fairtraded, organic or Swan marked. 

Anna placed the cards according to what she currently buys, which means that although products 
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like Fairtrade bananas and wine, organic raisins and Fairtrade jewellery are products that Anna does 

not perceive as her now, they are however products that she would like to be her, which is why they 

are placed on the borderline. The products Anna placed as not being her are things she does not 

consume, due to taste or lack of sustainable characteristics. For example Clinique face cream, 

Pantene shampoo and Fairtrade shower gel are discarded, as they are not marked with ‘The Swan’. 

Based here on, we argue that in some connections Fairtrade is a part of Anna’s extended self (cf. 

Belk, 1988), but as other characteristics are also important for Anna, the Fairtrade brand in not 

always a part hereof. 

 

O7: In regards to what the consumption of Fairtrade signifies, Anna tells: 

 

“in some way it can be kind of snobbish, the part of standing at the check-out counter 

and showing ‘uh I’m buying Fairtrade’… like the thing with ‘I’m doing charity’.” (Appx 

8:21). 

 

From this utterance, we observe that in Anna’s perception, consuming the Fairtrade brand can also 

lead to a snobbish self-representation. When talking hereof, Anna uses sarcasm to express her 

perception, and we argue that for Anna the Fairtrade brand also appears to express an image of 

showing off. 

Reviewing this observation in regards to the context, Anna reflected upon why she herself buys 

Fairtrade: “..there’s a lot in the part about doing something for myself, if I do it.. then I feel a bit 

better about myself (…) but I would rather not put myself in the snob-box” (ibid.). Here we argue that 

a discrepancy can be seen. On the one hand Anna explains that she gets a good feeling about herself 

when buying Fairtrade, but on the other hand, she does not want to be perceived as a snob who 

‘shows off’ in front of others. We therefore argue that Anna desires to create a distance to a tribe, 

which only engages with Fairtrade in order to show off (cf. Østergaard & Jantzen, 2000). 

 

By drawing together the above observations a theme is formed in which Anna’s identity construction 

is addressed. When consuming the Fairtrade brand, a possession ritual (cf. McCracken, 1986), in 

which Anna reflects over whether products are sustainable, transfers the brand’s symbolic meanings 

to Anna’s identity, and the Fairtrade brand becomes a part of Anna’s extended self, capable of telling 

part of her life story. Therefore, in her facework (cf. Goffman, 1990), Anna comes across as being 

influenced by a past, present and aspired self, entailing a desire to be perceived as one that cares for 

others, make a difference, and thus not as one, who consumes Fairtrade in order to show off. Anna is 

thus seen as searching for symbols, which allow her to be part of a tribe with good intentions to care 
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for others and make a difference, and at the same time create distance to a tribe in which Fairtrade 

is consumed for egotistic and self-centered reasons. 

 

7.1.3 Category 3 - The Relationship between Anna and the Fairtrade Brand 

O.8  When asked to think of Fairtrade as a person, and how her relationship to this person would be, 

Anna tells: 

 

“I’m thinking that it would be a person I would get along with… eh.. because I’m 

thinking that Fairtrade as a person must be (…) someone who is interested in others’ 

welfare” (Appx 8:10). 

 

In this utterance Anna tells that she perceives Fairtrade as a person who cares for others, and thus is 

one she imagines getting along with, which we argue indicates a willingness to engage with the 

brand. 

 

In Category 1, we argue that for Anna, Fairtrade’s brand personality (cf. e.g. Lee, 2009) can be 

characterized by caring for others, superiority but also uncertainty. In Category 2, Anna comes across 

as seeking symbols that enable the construction of an identity of caring for others and making a 

difference. She furthermore seeks to create distance to a tribe of people who consumes the 

Fairtrade brand in order to show off. As we view congruity between the brand personality and the 

consumer’s self-image necessary in order to build consumer brand relationships (cf. Park & Lee, 

2005), we argue for challenging situation. As Anna perceives the brand as characterized by elements, 

which she finds attractive, but also views Fairtrade consumption as a means for showing off, and 

appears uncertain of whom Fairtrade really is, we argue for only partial congruity. 

 

By drawing together these observations, we form a theme wherein Anna’s relationship to the 

Fairtrade brand is reflected upon. On one hand there appears to be congruity between Fairtrade’s 

brand personality and Anna’s self-image, as she perceives both as entailing caring for others. 

However, she also sees Fairtrade as either self-centered, which she expresses to be undesirable, or 

as someone, who’s personality she is unsure of. Based here on, we argue the foundation for initiating 

a valuable consumer-brand relationship to be questionable. 
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7.2 Analysis of Interview with Mikkel 

Mikkel appears to be positive towards the Fairtrade brand, and he purchases Fairtrade products 

when given the opportunity. Mikkel is 30 years old, and lives alone in a two-bedroom apartment in 

Vanløse. He has a two-year HF high school exam and works as regional manager in the supermarket 

chain Netto. His estimated annual income before taxes is around 500.000-600.000 DKK (Appx 9). 

 

7.2.1 Category 1 - Mikkel’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: Shown a picture of the Fairtrade brand, and asked what came to his mind when seeing it, Mikkel 

said: 

 

What it symbolizes for me is, well, freshness, originality and then the color blue carries 

quality (...) and then it also builds on something with making the developing countries 

worth more, or not really worth more, but like creating more equality between people, 

and that people who are worse off than us have a better standard of living (...) and then 

it is something about creating more equality in the world, so to speak” (ibid.:1). 

 

From the above utterance we observe that the Fairtrade brand for Mikkel appears to be a bearer of 

symbolic meanings of freshness, originality and quality. Furthermore, we observe that Mikkel draws 

from the brand symbolic meanings of “creating equality” and better “standards of living” for people 

in developing countries, who are worse off than us. From this, we argue that the Fairtrade brand for 

Mikkel is a bearer of symbolic meanings concerning caring for others, and that he thus appears to 

talk into our understanding of the cultural value of altruism (cf. Ch.5.3.2), as this implies the cultural 

logic of doing something good for others. 

Viewing the above utterance in the context of the transcript, we observe that Mikkel returns to 

talking about quality: “quality is to be found in the raw material, but also in the production (...) it is 

produced to create better standards of living” (Appx 9:2). From this utterance, we also observe that 

Mikkel ties something authentic to his understanding of quality in connection with the material used, 

and furthermore indicates that quality also has something to do with how a product is brought 

about. 
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O2: Asked to think of Fairtrade as a person, Mikkel said: 

  

“If I should come up with a face, then I would say the CEO of Hummel. He works for some 

of these things, and tries to contribute to make things different and to think differently” 

(ibid.). 

 

From this utterance, we observe that when asked to think of Fairtrade as a person, Mikkel ascribes 

the brand meaning by drawing on the human characteristics of a real person: the CEO of the Danish 

sportswear company, Hummel. Holding the notion of brand personality in mind (cf. e.g. Lee, 2009), 

we argue that Mikkel appears to ascribe characteristics such as “contributing to make things 

different” and to “think differently” to the Fairtrade brand, as these are the characteristics he ascribe 

to the CEO of Hummel. We thus argue that Mikkel perceives Fairtrade’s brand personality as 

characterized by making a difference. 

 

O3: Asked to place word cards in a what is/what is not Fairtrade manner (cf. Kleine et al, 1995), 

Mikkel distributed the cards as shown in the picture below. 

 

 
Picture 4 Remake of card placement, original located in Appx 9 
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We observe that Mikkel placed the words accessible and social responsibility on the Fairtrade brand, 

indicating that for Mikkel such symbolic meanings appear synonymous with Fairtrade. Furthermore, 

we observe that the words such as humane, charity, quality, better conditions and transparent by 

being placed in the center of the circle, are symbolic meanings, which Mikkel also ascribes to the 

brand. Words such as too expensive, indifferent, fraud and confusing are the ones placed farthest 

away in the what is not Fairtrade circle, indicating that such meanings, according to Mikkel, are not 

part of the Fairtrade brand. Words such as luxury, equality and organic are placed on the line 

between what is/what is not Fairtrade, implying that the brand seems to be the bearer of such 

symbolic meanings to some extent. 

 

From the above observations a theme is formed regarding Fairtrade’s brand personality. We observe 

that Mikkel ascribes symbolic meanings of freshness, originality, quality and to some extent also 

luxury to the brand, indicating to us a brand personality characterized as being superior to some 

extent. Furthermore, we observe that the brand according to Mikkel is characterized by a symbolic 

meaning of caring for others by creating equality and better standards of living for producers in 

developing countries. Supporting this, we observe that such characteristics are “repeated” in the 

word exercise, where Mikkel placed words such as social responsibility, charity, humane and better 

conditions as what is Fairtrade. Also, we argue that Fairtrade’s brand personality for Mikkel appears 

to be characterized by the ability to make a difference, as he tries perceptions of contributing to 

make things different and to think different to the Fairtrade brand ‘person’. 

 

7.2.2 Category 2 - Mikkel’s Identity Construction 

O4: Asked to tell about one of the times he had purchased a Fairtrade product, Mikkel explained: 

 

“Most times I buy it in connection with coffee and also chocolate, which is mostly for the 

pleasure, but coffee.. it is chasing for the better taste all the time, where I have changed 

between the different brands.. to get a better and different taste” (Appx 9:5). 

 

From this utterance, we observe that Mikkel, in finding the coffee with the better taste, appears to 

engage himself in a chase for the right brand. We argue that Mikkel talks into our understanding a 

consuming as a tourist, who is searching for meaningful experiences that can aid his self-realization 

(cf. Østergaard & Jantzen, 2000). When consuming Fairtrade, Mikkel is therefore seen as fulfilling a 

desire to experience the good taste sensation that can be tied to chasing and changing between 

brands. From the above, we furthermore argue that Mikkel is influenced partly by an actual self as 

well as an aspired self, in which good taste and the constant search for it is important, and thus leads 
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Mikkel to “travel” among different brands to construct and satisfy these parts of himself. 

During the interview Mikkel returns to talk into our understanding of him as a tourist. Asked to 

elaborate on consuming Fairtade, Mikkel tells: “..not so much that it is raisins, but that it is 

Urtekram.. a little like with the wine here, which is Fairtraded.. that there is a story to tell. Of course I 

don’t know the exact story but there is one to tell about these products, which are produced in a 

different way..” (Appx 9:17). Also, when presented the idea of Fairtrade certifying gold, Mikkel said: 

“a really great move (…) also because it is a different story to tell (…) There you would be sure about 

the product you buy (...) it enriches you mind, knowing that this was made in a proper way (...) so it 

gives it something more (...) the goods should have history, so that is what I think is cool, and it is 

what makes me choose like I do, instead of just picking the cheapest” (ibid.:17-18). 

From this observation, we thus argue that apart from being a tourist searching for the better taste in 

order to fulfill a desire for a good taste sensation, Mikkel is also searching for products which have a 

different story to tell – a story, which should fulfill a desire to enrich his mind knowing that he has 

gotten “something more”. Also, from this observation, we argue that Mikkel chooses Fairtrade based 

on these experiences, and thus that the brand has become part of his extended self (cf. Belk, 1988). 

 

O5: Asked to place picture cards in a me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995), Mikkel placed them 

as shown on the picture below. 

 

 
Picture 5 - Remake of card placement, original located in Appx 9 
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From the manner in which Mikkel placed the cards, we observe that all of the products placed within 

the center circle are either organic and/or Fairtraded. Right in the center, thus what represents him 

the most, Mikkel placed a Fairtraded coffee brand. By placing Fairtrade products in the center circle, 

thus indicating “this is me”, we argue that Mikkel can be seen as actively using Fairtraded products to 

express what is him through his extended self (cf. Belk, 1988). Products, which Mikkel placed outside 

the circle, are primarily regular products, thus indicating that these are not something Mikkel 

considers to be him. 

 

From the above observations a theme regarding Mikkel’s facework or identity construction can be 

formed (cf. Goffman, 1990). By searching for brands, which can give him the experience of a better 

and different taste, Mikkel is driven by his actual as well as an aspired self entailing superior 

experiences as well as ‘a different story’. Viewing Fairtrade as one of the brands that provides these 

experiences, we argue that through a possession ritual (cf. McCracken, 1986) the Fairtrade brand has 

become part of his extended self, and thus a prop through which part of Mikkel’s identity is 

expressed. Supporting this is the fact that Mikkel only placed Fairtraded or organic products within 

the “what is me” circle in the picture card exercise. We thus argue that the symbolic meanings 

ascribed to the Fairtrade brand are found attractive for Mikkel to draw into his identity. 

 

7.2.3 Category 3 - The Relationship between Mikkel and the Fairtrade Brand 

O6: Asked how his relationship with the Fairtrade “person” would be, Mikkel said: 

 

“My relationship to this person.. would be normal.. He would fight for something, which 

would make things better for others... or be characterized as a altruistic person, who 

does something for others instead of doing something for himself (...) and that would be.. 

well, you can in some way only admire this” (Appx. 9:14). 

 

From this utterance, we observe that Mikkel views his relationship to Fairtrade as normal, and 

ascribed characteristics of being willing to fight for something, making things better for other instead 

of himself, the Fairtrade brand personality appears as one, which can only be admired. 

 

From the observations in the analysis, we form a theme of Fairtrade’s brand personality being 

characterized as caring for others by creating better living conditions for those less fortunate that 

“us”. Also, Fairtrade’s brand personality seems for Mikkel characterized as making a difference and 

being something superior. From the observations regarding Mikkel’s identity construction, we argue 

that Mikkel talks into our understanding of the consumer as a tourist, who is searching for a better 



 

 
59 

taste, as well as a good and different product story, and thus that the Fairtrade brand is purchased in 

order to fulfill this. We argue that the Fairtrade brand is part of Mikkel’s actual, aspired as well as his 

extended self, as the brand was placed as something Mikkel considers as him. Holding the thoughts 

of Park and Lee (2005) in mind, we thus argue that a congruity seems to exist between Fairtrade’s 

perceived brand personality and Mikkel’s self-image, and thus that a foundation for a valuable 

relationship exists. 

 

7.3 Analysis of Interview with Mette 

Mette can be described as holding predominantly positive perceptions about the Fairtrade brand. 

However, she only consumes very few Fairtrade products, and ascribes this to her economic 

deficiencies, which she perceives as preventing her from buying the products she would prefer. 

Mette also express and uncertainty as to whether Fairtrade really works. Mette is 23 years old and 

lives in a two-bedroom apartment in Frederiksberg with her boyfriend. She is trained in hygiene and 

works in a restaurant kitchen, and estimates that she has annual income before taxes of 228.000 DKK 

(Appx 10). 

 

7.3.1 Category 1 - Mette’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: In the beginning of the interview, Mette was shown the picture of the Fairtrade brand, and when 

asked to explain what came to mind, she said: 

 

“Well, immediately you get to think about developing countries, right away... this is 

because I know what the brand stands for, and then you get to think that they try to 

create better conditions for the workers” (ibid.:1). 

 

Analyzing this utterance, we observe that Mette appears to ascribe the symbolic meaning of creating 

better conditions to the Fairtrade brand, and thus for her the brand signifies something about caring 

for others or taking responsibility for making things better. We argue that Mette can be seen as 

talking into our understanding of the cultural value of altruism (cf. Ch.5.3.2), as creating better 

conditions for workers, for us, can be interpreted as an altruistic act of doing something good for 

others. 
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O2: Asked to describe what the brand stands for in her own words, Mette said, 

  

“Well, I am having doubts about it, also because, does it really work? I think I become a 

bit skeptical about such issues, but.. I really want to associate it with what it stands for, 

with fairness - that it has to be fair, for all parties. That nobody has to work for no 

money, or work while they are pregnant and give birth in the field” (Appx 10:1). 

 

From this utterance, we observe that for Mette the Fairtrade brand seems to carry symbolic 

meanings of some kind of insecurity or skepticism, as she appears to have doubts about if it really 

does work, and thus seems to be questioning the trustworthiness of the initiative. She expresses that 

she wants to associate it with fairness, which appears for Mette to imply that nobody has to work for 

no money, and that pregnant women are treated right. Here we argue that Mette talks into the 

cultural value of altruism, in which it makes sense that people are paid for their work and where 

women have maternity benefits. Reviewing what Mette utters elsewhere in the transcript, we 

observe that she returns to talk about this insecurity, skepticism and untrustworthiness: “there are 

so many, who wants to save the world - all these organizations (...) and in that way you can get 

enough of it, because do they follow it through? (ibid.:13). Thus, for Mette there seems to be some 

kind of uncertainty tied to the Fairtrade brand. 

 

O3: Asked to think about Fairtrade as a person, and who the person would be, Mette said: 

  

“It would be a wealthy person - in many ways, but to start with in cash, in means, and it 

would be an extremely kind person, a good-hearted person (...) I think a man..it is often 

men, who take initiatives, I believe, and they makes things happen” (ibid.:21). 

 

Holding the notion of brand personality in mind (cf. e.g. Lee, 2009), we observe that Mette appears 

to ascribe characteristics to the Fairtrade brand as wealthy, extremely kind as well as good-hearted, 

to us indicating that Fairtrade appears for Mette to be characterized by some kind of affluence, both 

in an economic and personal sense. Also we observe that Mette perceives Fairtrade to be a man, and 

thus according to her is the bearer of the symbolic meanings of “manly” abilities to take initiative and 

make things happen. 
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O4: Asked to place word cards in a what is/what is not Fairtrade manner (cf. Kleine et al, 1995), 

Mette placed the cards as can be seen in the picture below. 

 

 
Picture 6 - Remake of card placement, original located in Appx 10 

 

From Mette’s placement of the word cards, we observe that the symbolic meanings she appears to 

ascribe most to the Fairtrade brand are social responsibility, better conditions, equality and 

humanity, as these are placed closest to the brand. Also Mette appears to ascribe the brand as 

bearer of the symbolic meaning prestige, quality and accessible, whereas snobbish, trendy and 

transparent are for Mette perceived to be something Fairtrade is not. On the green line, Mette 

placed words such as expensive and too expensive, which indicate that this characterizes the brand to 

some extent. 

 

Based on the above observations, a theme regarding Fairtrade’s brand personality can be formed. 

We argue that for Mette, the Fairtrade brand carries the symbolic meaning of creating better 

conditions for workers, which to us indicate that Fairtrade’s brand personality is characterized by 

caring for others and taking responsibility for making things better. We argue that such 

characteristics are “repeated” in the word card exercise, where Mette placed words such as social 
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responsible, better conditions, humane and equality as symbolic meanings she ascribes to the brand. 

In line with this, Mette expresses that she wants to associate Fairtrade with fairness, as a brand 

striving for all being equal and where none is being poorly treated. Also, by ascribing symbolic 

meanings of wealthy, extreme kindness, good-hearted, prestige, quality as well as manly abilities to 

take initiative and make things happen, we argue that for Mette the Fairtrade brand personality is 

characterized by affluence, as this person both in economic and personal terms appears to be well 

off. However, this affluence does not appear to us as a means of showing off, as Mette is observed to 

not ascribe words such as snobbish and trendy to the brand. Lastly, we argue that for Mette, the 

perception of the Fairtrade brand is also shaped by insecurity or skepticism, as she appears to have 

doubts about the effects, and thus trustworthiness, of the initiative. In line with this, Mette placed 

the word transparent, as something she perceives Fairtrade not to be, and thus, for Mette there 

seems to be some kind of uncertainty tied to Fairtrade’s brand personality. 

 

7.3.2 Category 2 - Mette’s Identity Construction 

O5: When asked to tell about one of the times she had purchased a Fairtrade product, Mette 

explained: 

 

“I have bought some chocolate a couple of times.. for baking, because it had the best 

content of cocoa, and because it was the one that felt right in connection with price, 

because, I must be honest here, often I have to do shopping based on price. We have had 

some difficulties, so... well, you must shop for what is cheap, even though you would 

prefer something else (...) I would like to say that I could pay 20 kr. for a chocolate bar 

when baking instead of 6 kr., right? ... Also, you can’t get around that it tastes better, so, 

but you really have to counterbalance one against the other, right?” (Appx 10:3-4). 

 

From this utterance we observe that price seems to be a dominant rationale for Mette when she 

shops, and that price is used as an excuse as to why she does not buy Fairtrade more often. By 

speaking of having to do shopping based on price, we argue that Mette talks into our understanding 

of an actual self, in which she “must shop for what is cheap”. Based on the way Mette expresses her 

actual self, it appears to us that she seeks to justify and gain understanding for this part of her 

identity, by seeking acceptance from the audience, which in this case is the interviewer (cf. Goffman, 

1990). This we base on the observation that Mette ends her sentences with the rhetorical question 

of “right?” Furthermore, we observe that Mette expresses that she “would prefer something else” 

and that she “would like” to be able to buy more expensive chocolate. Based on these aspirations we 

argue that Mette’s identity seems to also be influenced by an aspired and an ideal self (cf. Patrick et 
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al, 2002), in which she would not have to do shopping based on price. 

 

O6: Asked to place the picture cards in a what is me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995) Mette 

placed the cards as can be seen in the picture below. 

 

 
Picture 7 - Remake of card placement, original located in Appx 10 

 

We observe that eight of the items, which Mette chose to be her, and thus placed in the center 

circle, are Fairtraded. Mette appears to reason for the products being her by explaining that she, for 

example, tries to buy bananas which are organic, Änglamark chocolate because it is better and Cirkel 

coffee because it is cheaper. Products placed outside the green circle are the ones Mette appears not 

to use or have any aspiration to engage with, as they appear to be something she does not associate 

herself with, and thus not products that she choses to identify herself with (cf. Belk, 1988). When 

analyzing Mette’s placement of the picture cards, we argue that the Fairtrade brand has become part 

of Mette’s extended self, based on a perception of it being her. 
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From the above observations a theme regarding Mette’s identity construction or facework (cf. 

Goffman, 1990) is formed. We observe that Mette’s facework appears to be mostly driven by an 

actual self, in which price plays an important role in her consumption and use of Fairtrade products. 

Also, we argue that Mette in the interaction with the interviewer seeks to gain acceptance of her 

understanding: ‘that it is okay to do shopping based on price, when you have difficulties, as long as 

you express that you would prefer something else’. We also observe that an aspired and ideal self 

through which she expresses that she would prefer something else, influences Mette’s facework. 

From the picture card exercise we observe that a vast majority of the products, which Mette places 

as part of her, are Fairtraded, which to some extent also support her aspiration to buy more 

Fairtrade. Based on this we argue that Mette can be seen as performing a facework, wherein the 

Fairtrade brand is part of her extended self. 

 

7.3.3 Category 3 -The Relationship between Mette and the Fairtrade Brand 

O7: Asked about how her relationship with Fairtrade, Mette said: 

 

“I wouldn’t know him, because he would not live in Denmark, he wouldn’t be Danish (...) 

but my relation to him would be positive..he would be a role model for me, because 

instead of gold plating his toilet, he would use his money on something else, on people, 

to help people and to follow it though. Because of all my heart I hope that Fairtrade does 

so” (Appx 10:21). 

 

From this utterance we observe that Mette perceives the Fairtrade person as somebody she does 

not know, but that her relation to him would be positive. Fairtrade appears as a role model for 

Mette, as he would use, his financial affluence for something useful. In this utterance, we also 

observe a hint of the insecurity, which Mette ascribes to the Fairtrade brand, as she of all her heart 

hopes that Fairtrade does carry its objective through. 

 

From the observations made during the interview, a theme regarding Mette’s relationship with the 

Fairtrade brand can be formed. From our observations regarding the symbolic meanings Mette 

ascribed to Fairtrade brand, we find the brand’s personality as characterized by caring for others, 

taking responsibility, fairness as well as affluence. However, also uncertainty as to whether the 

Fairtrade brand really works and can be trusted, influences Fairtrade’s brand personality. Seen in the 

light of the observations made regarding Mette’s identity construction or facework, we argue that 

the Fairtrade brand to some extend is carrying desirable symbolic meanings. Actually Mette sees 

Fairtrade as a role model, as he would be one helping others. This is supported by Mette expressing 
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an aspired and ideal self of being able to shop for better products, without having to think of price. 

Furthermore, we argue that Fairtrade is part of Mette’s extended self, and that consuming the brand 

is a way to fulfill her desire of being able to buy something better. Therefore, we argue that congruity 

between Mette’s self-image and Fairtrade’s brand personality to some extend can be seen, and thus 

that a foundation for a relationship seems to exist (cf. Park & Lee, 2005). However, a potential 

challenge for a strong relationship between Mette and Fairtrade can be observed, as Mette appears 

to be uncertain and skeptic as to whether Fairtrade works, and can be trusted. Furthermore, as 

Fairtrade according to Mette is characterized by economic affluence, and she herself has to do 

shopping based on price, only a partial congruity between the brand personality and her self-image 

can be argued for. Together these characteristics are argued to be a hindrance for a valuable 

relationship between Mette and the Fairtrade brand. 

 

7.4 Analysis of Interview with Peter 

Overall, Peter has positive perceptions about the Fairtrade brand, but he seems to have some issues 

with the way the brand is used by other consumers. Also, he finds the products rather expensive, and 

only considers purchasing Fairtrade branded products, when they are on special offer. Peter is 28 

years old and lives in an apartment in Hvidovre with his fiancé, who is a pharmacist, and their two 

and a half year old son. Peter has a Master’s degree in Engineering, and the family’s annual income 

before taxes is approx. 700.000-800.000 DKK (Appx 11). 

 

7.4.1 Category 1 - Peter’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: In the beginning of the interview, Peter was shown a picture of the Fairtrade brand, and asked to 

tell what came to his mind: 

 

“When I see that brand then I associate it with that the product.. well, that it makes a 

difference to buy the product.. that I believe that those who have produced it (...) they 

have had better conditions than those, who produce normal mass produced coffee” 

(ibid.:1). 

 

From this utterance we observe that when seeing the Fairtrade brand, Peter associates it with a 

product that makes a difference, and thus ascribes the symbolic meaning of making a difference to 

the brand. He expresses a perception of these products being produced under better conditions, than 

what he terms “normal mass produced coffee”. We thus argue that Peter ascribes symbolic meanings 

of something not-normal and not-mass produced to the Fairtrade brand, and that it makes a 
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difference to buy it, as it provides producers with better conditions than those who produce non-

Fairtrade products. 

 

O2: Asked to think about Fairtrade as a person, and who this person would be, Peter said: 

 

“I think of a person, who radiates.. kindness and openness, but who also takes part in 

something authoritative.. or justice (...) I get to think of a teacher figure (...) or a bank 

person, which probably has something to do with authority, the formality in it” (ibid.:23). 

 

Keeping the notion of brand personality in mind (cf. e.g. Lee. 2009), we argue that Peter holds a 

perception of Fairtrade’s brand personality as being characterized as kind and open, and who takes 

part in something authoritative and formal. During the interview Peter returned to such symbolic 

meanings: “You can talk about that it appears authoritative, well, it appears to me that there is 

something behind it, it is good stuff, and not just a facade.” (Appx 11:4). From this, we argue that for 

Peter there also seems to be something behind the brand, something good, and thus that Fairtrade is 

more than a facade. Based on our observations, it thus appears to us that Peter, by perceiving the 

brand as characterized as both kind and open, but also formal, authoritative and more than a facade, 

ascribe the brand a personality of being serious. 
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O3: When asked to place the word cards so that what is/what is not Fairtrade manner (cf. Kleine et 

al, 1995), Peter placed the cards as can be seen on the picture below. 

 

 
Picture 8 - Remake of card placement, original located in Appx 11 

 

From this exercise we observe that Peter ascribes symbolic meanings such as charity, humanity, 

social responsibility, quality, value for money and expensive to the Fairtrade brand. Thus, from the 

words placed in the circle we argue that for Peter Fairtrade is the bearer of such symbolic meanings. 

However, for Peter Fairtrade seems to have nothing to do with environment, prestige, confusion, 

fraud or being unjust, whereas words placed on the green line, between what is Fairtrade and what 

is not, might indicate that Peter ascribes the Fairtrade brand to carry these symbolic meanings to 

some extent. 

 

From Peter’s utterances a theme regarding Fairtrade’s brand personality can be formed. From our 

observations we argue that for Peter the brand is characterized as making difference by providing 

better conditions for producers. We observe such a characteristic to be repeated in the way Peter 

placed the words in the above exercise, as words such as charity, humane and social responsibility, 

appear to fit into an overall perception of Fairtrade making a difference, as such symbolic meanings 

can be seen as enabling better conditions for producers. Ascribing the brand meanings of quality and 

value for money, might thus in our interpretation be linked to the quality of consuming a products 

which makes a difference, and thus in this sense can be seen as value for money. Furthermore, we 
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argue that Fairtrade’s brand personality for Peter appears to be characterized by being serious, as he 

ascribes it as both formal and authoritative, which has more behind it. However, Peter also has a 

perception of Fairtrade branded products being expensive - and even too expensive at times, thus 

indicating to us that the brand’s personality for Peter is also characterized as being expensive, and 

thus to some extend economically unattainable. 

 

7.4.2 Category 2 - Peter’s Identity Construction 

O4: Asked to elaborate of whether making a difference is something he thinks about when shopping, 

Peter said: 

 

“..hm.. yes, when the items are.. normally priced, or what you say, when there is not a 

tremendous price premium, then.. I could think of choosing products, which I believe 

make a difference, as for example purchasing organic produce, mostly milk (...) and 

butter the price difference is so small here that I choose the organic product over the 

regular one.. I have not dared to do so with Fairtrade” (Appx 11:3). 

 

From this utterance, we observe that Peter seems willing to buy products, which he believes make a 

difference, but only when the products are normally priced, or if the price difference is so small that 

Peter “dares” to chose them. Thus we argue that Peter is influenced by an actual self (cf. Patrick et al, 

2002), where price seems to be a dominant rationale in connection with the willingness to engage in 

a possession ritual (cf. McCracken, 1986), in which goods that make a difference are purchased. 

During the interview Peter returns to talking about price; “(...) often the price on some of the 

products put me off, some of them do have a tremendous added price” (Appx 11:2), and that in 

connection with consuming Fairtrade instant coffee “I have abstained from buying it again, because 

it is at least double the price compared to cheaper brands” (Appx 11:5). From this we observe, that 

Peter appears unwilling to purchase Fairtrade due to his perception of a tremendous added price, 

and we thus argue that Fairtrade can only become a part of Peter’s identity construction, when being 

what he considers as normally priced. 
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O5: Asked about who a typical Fairtrade consumer would be, Peter said: 

 

“I would think it was a woman, who was young and sort of a hip, smart... a little 

affected.. as if it was a part of an identity, well, that you buy it as a brick in yourself (...) I 

think it is.. well, young urban-trendy people, you can say.. (...) I can’t help associating it 

with something a little affected.. that you do it in order to fit into a style, or that you are 

a little self-righteous and wants to save the world.. without really meaning it... some of 

those who buy one kilo of organic carrots and then jumps into their SUV and burns off 10 

liters of gasoline on their way home” (Appx 11:9-10). 

 

From Peter’s utterance, we argue for a undesirable consumer tribe (cf. Østergaard & Jantzen, 2000) 

consisting of young, hip, smart and affected women, who use Fairtrade as a brick in their self, but 

who at the same time do not really mean it when they buy it. Peter does not seem to be very 

supportive of using the Fairtrade brand in order to fit into a certain style, as it to him seems to 

indicate that you are a little self-righteous, and furthermore have double standards. From his 

utterance we get the impression that Peter has an actual and aspired self-image (cf. Patrick et al, 

2002), which do not seem to fit into this tribe. This indicates that he might not be too eager to use 

the Fairtrade brand as an identity building block, because of this rather negative perception he holds 

about typical Fairtrade consumers. Consuming Fairtrade might place him in such a tribe of 

consumers, which is not part of Peter’s self-image, and thus argued to be undesirable for him (cf. 

Østergaard & Jantzen, 2000). 
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O6: Asked to place the picture cards in a what is me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995), Peter 

placed the cards as can be seen in the picture below. 

 

 
Picture 9 - Remake of card placement, original located in Appx 11 

 

From this we observe that eight of the products placed in the center circle are Fairtraded, whereas 

only a couple of Fairtrade products are placed outside the circle. We argue that products perceived 

for Peter to be him have become part of his extended self, as he uses these as props to satisfy a self-

image or express something about himself (cf. Belk, 1988; Goffman, 1990). In opposition, we observe 

that the products placed outside the center circle indicate which products Peter associates less with, 

and that these have not become part of him. 

Drawing this observation together with the context, we observed that Peter finds it undesirable to be 

part of a consumer tribe, which purchase Fairtrade in order to fit into a certain style, and thus that he 

might be reluctant to purchase the Fairtrade brand, as this might lead to a belonging to such as an 

undesired tribe (cf. Østergaard & Jantzen, 2000). However, from the picture card exercise we 

observe that many of the items placed in the center circle, which represents possessions that Peter 

considers to be him (cf. Belk, 1988) are Fairtraded products. 
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On the basis of the above observations, a theme regarding Peter’s facework can be formed, in which 

we argue that Peter through his actual self of being concerned about price expresses an 

unwillingness to consume Fairtrade products when the price is too high. From this we argue that 

Peter’s self-image is shaped by his perception of being conscious about how he spends his money. 

Apart from a perceived price premium, Peter does not associate himself with what he sees as a 

typical Fairtrade consumer, as such a tribe is perceived to be very different from him, as they use the 

Fairtrade brand for obtaining a certain style, and not because they commit to the cause. However, 

even though Peter ascribes undesirable characteristics to the brand, his placement of the picture 

cards indicates that Fairtrade has to some extent become part of his extended self. This is seen as he 

placed Fairtrade branded products as what is him, thus indicating that Fairtrade appears to offer 

Peter some symbolic meanings, which he is willing to use and make use of to express something 

about himself. 

 

7.4.3 Category 3 - The relationship between Peter and the Fairtrade Brand 

O7: Asked about what kind of relationship Peter would have to Fairtrade, he said: 

 

“I would think that it would be a person, who you would have a formal, or formalized, 

collaboration with, but who at the same time is obliging and with a smile (...) but still 

with such a formal... distance, you could say, or professionalism” (Appx 11:23). 

 

From this utterance we form an observation about the perceived relationship between Peter and the 

Fairtrade brand. Actually, Peter does not use the word relationship, but describes it as a formal 

collaboration, which is carried out with a smile, but still with a formal or professional distance. From 

this it can be argued that Peter does not perceive Fairtrade as someone he is close with or has a 

relationship with, but rather he expresses a formal or professional distance between him and the 

brand. 

 

From the above observations a theme regarding the relationship between the Fairtrade and Peter is 

formed. Based on the symbolic meanings Peter ascribes to the brand, we argue for a brand 

personality characterized as making a difference and being serious. However, the characteristics of 

hip, smart, affected and superficial also dominate Peter’s perceptions, indicating an unwillingness to 

incorporate Fairtrade in his identity. Also, we observe a strong perception of Fairtrade as something 

expensive, and thus to some extend unattainable, when being a consumer concerned with price. 

Therefore, even though Peter seems to like the values behind Fairtrade, such as making a difference 

and being serious, he does not appear eager to incorporate Fairtrade into his identity, both due to a 



 

 
72 

brand characteristic of being unattainable price wise, and the “risk” of being associated with an 

undesirable tribe. We argue that this might be the reason why Peter mentions Fairtrade as a person 

he would have a formal collaboration, and not a relationship, with. However, referring back to the 

rather positive symbolic meanings Peter ascribed to the Fairtrade brand might enable an 

understanding of why Peter views the brand as part of his extended self, as the characteristics 

making a difference and being serious might be congruent (cf. Park & Lee, 2005) with Peter’s actual 

or maybe aspired self-image of. This makes part of the brand personality more attractive and we 

therefore argue that partial congruity between Fairtrade’s brand personality and Peter’s self-image 

appears to exist. 

 

7.5 Analysis of Interview with Frank 

Frank can be described as fairly enthusiastic about Fairtrade. This observation is based on him telling 

about how he at an early age through a school project got acquainted with Fairtrade, and how he has 

ever since been positive towards it. Frank’s enthusiasm is also seen in his attempts to convince his 

father of the difference made when buying Fairtrade products. Frank is 25 years old and studies for a 

Masters in International Business. His only income is SU grants, 66.000 DKK a year before taxes, 

which he argues the main hindrance for him to buy more Fairtrade than he does now (Appx 12). 

 

7.5.1 Category 1 - Frank’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: When being shown the Fairtrade brand, and asked to share his immediate thoughts Frank tells: 

 

“Well I think about… the poor down in the Third World countries… eh… and then I think 

about that you try to improve, like their living conditions, and then I think about eh, 

think a bit more expensive goods” (ibid.:1). 

 

When analyzing this utterance, we observe that Frank appears to ascribe the following symbolic 

meanings to the brand: Firstly, Frank talks of improving living conditions of poor third world citizens, 

from which we argue that for Frank the brand signifies caring for others, and that he, as us, decodes 

the brand as carrying the cultural meaning of altruism (cf. Ch.5.3.2). Secondly, Frank talks of goods, 

which are more expensive, thus implying that Frank also ascribes higher costs to the Fairtrade brand. 

By reviewing O1 in accordance with the context, Frank returns to this higher costs perception. He for 

example tells; “well it is just some idea you have, like eh, as soon as there is some organic or some 

Fairtrade involved, then you automatically feel that products become more expensive” (Appx 12:1). 

When asked about the reason for him buying Fairtrade, Frank however tells: “That’s because you, as 
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you know, would like to help the others, the poor down there. Those who produce it, because they 

kind of work for our sake you could say” (ibid.:4). From this we argue that even though Frank 

perceives the brand as higher priced, he also sees the consumption of Fairtrade as a form of 

investment in “helping others”, and that he feels the poor “work for our sake”, from which we argue 

that Frank appears to feel obligated to help. 

 

O2: When asked to place word cards in a what is/is not Fairtrade manner (cf. Kleine et al, 1995), 

Frank placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 10 - Remake of card placement, original located in Appx 12 

 

Frank placed almost all the cards within the what is Fairtrade circle. The words placed closest to the 

brand, are for example good, charity, humane, better conditions, expensive and confusing, which 

indicates that these are symbolic meanings Frank ascribes to the Fairtrade brand. Also, Frank placed 

words like accessible, natural, prestige, luxury and value for money as meanings he also sees the 

brand as signifying, but where the tie appears less strong. The words egotistic, snobbish, hippie, 

injustice and untrustworthy are placed on the borderline between what is, and is not Fairtrade. This 
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indicates that although not being meanings that Frank initially ascribes the Fairtrade brand, when 

being confronted herewith, he appeared doubtful as to whether these might also characterize the 

Fairtrade brand. 

 

Drawing together the above observations, a theme regarding Fairtrade’s brand personality can be 

formed. Frank ascribes the brand the symbolic meanings of caring for others, good, charity, humane, 

better conditions, natural, value for money, which we in the light of our understanding of how brand 

personality entails all the human characteristics associated with a brand (cf. e.g. Lee, 2009), form a 

theme of the brand personality as characterized by being caring and doing good in terms of striving 

for better conditions and ‘investing’ in helping others. Also Frank ascribes the symbolic meaning of 

confusion to the brand, which combined with his doubt as to whether it is accessible, egotistic, 

snobbish, hippie, unjust and untrustworthy, gives us a indication of Fairtrade’s brand personality also 

being characterized by a degree of uncertainty – as Frank appears to be unsure of who the brand 

actually is and what it stands for. Finally, Frank also ascribes higher costs, expensive, prestige and 

luxury to the brand, which we argue forms a theme of the brand being characterized by a degree of 

extravagance, as having to spend more money, combined with the perception of Fairtrade being 

prestige, luxury and so on, gives us the impression that Frank perceives the Fairtrade ‘person’ as 

someone who is a bit ‘above normal’. 

 

7.5.2 Category 2 - Frank’s Identity Construction 

O3: When asked to elaborate on the rationale for buying Fairtrade in spite of it being more 

expensive, Frank tells: 

 

“..you feel that you are making a difference, and that what you are paying for it, is also 

well put out.. if you know that ‘when I buy a product with Fairtrade’, as opposed to the 

other, then I have also done something to, kind of, yeah…´make the world a better 

place’ so to speak, right? (Appx 12:6). 

 

By speaking of making a difference and making the world a better place as a rationale for spending 

extra money, Frank is seen a talking into our understanding of a aspired self regarding doing good (cf. 

Patrick et al, 2002). It is however interesting to note that Frank ends the utterance with right? in a 

questioning form, which we argue to be an attempt to gain acceptance of his understanding; that it is 

worth the pay extra for Fairtrade products as you then do something good. This is also argued to 

support the assumption that doing good is part of Frank’s aspired self. 
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Reviewing this observation in its context, Frank also narrates a desire to commit more to the 

Fairtrade brand; “especially when I’m done studying, and thinking okay now I have a bit more money, 

then I would like to” (Appx 12:16). When adding this to the analysis, we argue that Frank’s self-image 

is also influenced by a future self (cf. Kleine et al, 1995), wherein Frank sees himself as more engaged 

with the Fairtrade brand in the future, where he expects to have more economic affluence. 

 

O4: When asked to tell about consuming Fairtrade products Frank tells: 

 

“well then you get a good feeling, it was good that it was Fairtrade I bought, good that 

it was organic, because yeah as a student it’s not something you can buy each time, 

but something you would like to buy as much as possible, and then when I choose it, 

then I think that is was good, that I’m happy about it… Then you get a bit happy inside” 

(Appx 12:8). 

 

When analyzing this utterance, reference is made to our view of the consumer as a tourist, looking 

for experiences that can aid him in creating a meaning in life (cf. Østergaard & Jantzen, 2000). By 

telling that he gets a good feeling and becomes happy inside, we argue that Frank is talking into our 

understanding of consumption as based on the heart’s desire (ibid.). Frank is thus, when consuming 

Fairtrade, seen as fulfilling a desire to experience the feel good sensation, which can be tied to doing 

good, thus enabling him to create a coherent life in a culture wherein social sustainability and doing 

good is valued. 
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O5: When asked to place the picture cards in a me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995) Frank 

placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 11 - Remake of card placement, original located in Appx 12 

 

Most of the products Frank chose to be him were either organic or Fairtraded. Closest to the center 

Fairtrade bananas, Fairtrade tea and organic milk are found. Frank reasoned for these products being 

him, by explaining how he always buys organic milk, as this is something he values. In regards to the 

bananas, Frank tell of his travels, experiencing banana farmers’ poor conditions, and explains that 

Fairtrade tells this story, and provides him with the opportunity to make a difference for these 

farmers (Appx 12). Products Frank placed on the borderline or outside the circle where ones that he 

did not use/possess or have any form of engagement with, thus products that he does not identify 

himself with (cf. Belk, 1988). When analyzing Frank’s placement of the picture cards, we argue that 

Fairtrade branded products, by being placed in the center of the circle, has become a part of Frank’s 

extended self (ibid.), based on his perception of them being him. 

 



 

 
77 

Drawing the observations together form a theme wherein Frank’s facework (cf. Goffman, 1990) can 

be reflected upon. We argue that when Frank consumes Fairtrade branded products, a possession 

ritual (cf. McCracken, 1986) is carried out, through which the meanings the brand carries, are 

transferred to Frank’s identity, hereby aiding him in gaining a meaningful self-representation, which 

includes caring and making a difference. We argue that Frank can be seen as performing a facework, 

wherein the Fairtrade brand acts as a prop due to it being a part of Frank’s extended self. Frank’s 

facework appears to be driven by both an aspired self and a future self. We furthermore see Frank as 

a tourist, who is shopping for experiences and stories that allow him to express a meaningful identity 

of caring and making a difference. 

 

7.5.3 Category 3 - The Relationship between Frank and the Fairtrade Brand 

O6: When asked to imagine Fairtrade as a person, and elaborate on how his relationship to this 

person would be, Frank tells: 

 

“if the person isn’t too hippie-like and all about Fairtrade (…) ..if it is someone who kind 

of says that this is really good, this I’m into, this I want to help, then it’s just a lovely 

quality of that person… and someone you would care for, because you know that that 

person would want to do better” (Appx 12:16). 

 

Analyzing this utterance shows that Frank perceives Fairtrade as a person who would want to do 

better, which to him is a lovely quality. When analyzing Frank’s perception of Fairtrade’s brand 

personality (cf. e.g. Lee, 2009), we find it as characterized by caring for others, and doing good, but 

also uncertainty. O6 is seen as supporting this, as it includes helping and wanting to do better but 

also starts out with if, indicating a doubt as to how this person would present himself. Furthermore, 

we argue that Fairtrade products are a part of Frank’s extended self, and that the brand is a building 

block in his identity construction, as it is used as a means of seeking acceptance of his aspired and 

future selves entailing an identity of caring and making a difference. 

 

Drawings on these observations thus form a theme wherein Frank’s relationship to the Fairtrade 

brand is addressed. It appears that the Fairtrade brand is carrying symbolic meanings desirable for 

Frank and that Fairtrade’s brand personality can be described as partly congruent with his own self-

image in connection with aspired/future selves. However, a potential challenge might be that 

although the foundation for a relationship between Frank and the Fairtrade brand is seen, for Frank 

the brand is also characterized by uncertainty and extravagance, entailing doubt as well as a 

perception of Fairtrade being expensive. Based on these perceptions, we argue that Frank might not 
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seek out Fairtrade as often, and thus not engage with the brand. Furthermore, as Frank does not 

express uncertainty as a part of his own self-image, a degree of incongruity between how Frank sees 

the brand compared to himself can be seen, which creates a questionable foundation for initiating a 

meaningful relationship. 

 

7.6 Analysis of Interview with Kenneth 

Kenneth comes across as a person who puts a lot of thought into his consumption, and appears to 

value knowing that his money has been put to good use, which entails that the product is better, 

and/or that he has made a difference for either the environment or the producers of the product. 

Combined with the fact that he often buys Fairtrade, Kenneth is perceived as positive towards the 

Fairtrade brand. Kenneth is 26 years old, single, works as a sales-rep for Børsen and has an yearly 

income of around 400.000 DDK before taxes (Appx 13). 

 

7.6.1 Category 1 - Kenneth’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: Kenneth starts out by commenting on the Fairtrade brand: 

 

“When I see that logo, then in reference to products, I very quickly think that it’s (…) 

that it is a good product, that it is a healthy product, that it’s a product that hasn’t 

been mass-produced for example, or has been created to create more profit, where 

things have been cut away, that some steps in the process have been made more 

efficient” (ibid.:1). 

 

From this we observe that the Fairtrade brand for Kenneth is ascribed symbolic meanings of being 

good and healthy, which for him entails that the products have not been non-mass produced, and 

that the production has not been simplified in order to create a larger profit. 

 

O3: When the conversation turns to deal with why in Kenneth’s opinion ‘you’ buy Fairtrade he tells: 

 

“..it has something to do with eh.. that supporting other people ..eh.. is probably 

viewed better.. eh.. that people who support other people, helps other people, help 

their fellow man.. are viewed better than people that don’t (…) there is probably 

something social, something eh, caring, when you are a person that thinks of other 

people than.. eh.. yourself, then there is something caring included in it” (ibid.:5). 
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In this utterance Kenneth reflects over the rationale behind buying Fairtrade, which appears to 

include a social pressure, through which the symbolic meanings of helping others and caring is 

ascribed to the brand. With the use of the third person form, and the wording of it is probably 

viewed better, it appears to us that these symbolic meanings for Kenneth appears more forced than 

desired. We therefore argue that Kenneth, as us, decodes the Fairtrade brand as being ascribed 

bearer of the cultural value altruism (cf. Ch.5.3.2), but for now raises doubt as to whether he accepts 

this meaning. 

 

O4: When placing word cards in a what is/is not Fairtrade manner (cf. Kleine et al, 1995), Kenneth 

placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 12 - Remake of card placement, original located in Appx 13 

 

Kenneth finds words such as social responsibility, equality, humane, better conditions to be mostly 

Fairtrade, indicating that these are symbolic meanings that he ascribes to the brand. His perception 

of Fairtrade furthermore appears to include symbolic meanings like quality, luxury, and natural. On 

the borderline he places the words hippie and too expensive. Kenneth places almost half of the cards 
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as not being Fairtrade, amongst these confusing, trendy, prestige, snobbish, egotistic, which we 

argue to be symbolic meanings he does not appear to ascribe to the brand. 

 

O5: When asked to imagine Fairtrade as a person, Kenneth utters: 

 

“well my immediate response would be to say that it was a wonderful person (…) I would 

probably characterize him as a eh.. well a generous and caring person” (Appx 13:13). 

 

From this utterance we observe that Kenneth imagines Fairtrade as being a wonderful, generous and 

caring person, by which we argue that Kenneth holds a positive perception of Fairtrade’s brand 

personality. 

 

Drawing together the above observations, a theme in which Fairtrade’s brand personality (cf. e.g. 

Lee, 2009) can be formed. We argue that an overriding theme of the brand being characterized as 

caring for others and taking responsibility is formed as Kenneth ascribes the brand the symbolic 

meanings of helping others, caring, social responsibility, equality, humane and better conditions. 

Kenneth furthermore ascribes the brand the symbolic meanings of being good, natural, healthy, 

quality and luxury, from which we argue that the brand can be seen as characterized by being 

superior – superior in terms of its perceived value of being good, natural/healthy as well as quality 

and luxury. In connection hereto, it is relevant to highlight that Kenneth does not ascribe the 

Fairtrade brand confusion, trendy, snobbish, prestige or egotistic. For us this indicates that when 

perceiving the brand personality as superior, it is for Kenneth a valued characteristic based on the 

products origins and not something that is combined with trendy as ‘something temporary’, snobbish 

or prestige ‘something above others’ or egotistic ‘something selfish’. 

 

7.6.2 Category 2 - Kenneth’s Identity Construction 

O6: When telling about one of the times he had consumed a Fairtrade product, Kenneth talks of 

buying Fairtrade ice cream: 

 

“..now I get a product that someone has actually worked hard to make, and that I give 

money directly too, (…) then I automatically get like, yeah.. happier for that product, or 

for the ice cream” (Appx 13:4). 

 

Based on this observation, we argue that Kenneth can be seen as a tourist (cf. Østergaard & Jantzen, 

2000), who, when consuming Fairtrade ice cream, consumes the experience of knowing that he has 



 

 
81 

given his money to someone, who has worked hard. In the quest for meaningfulness (ibid.), the 

Fairtrade experience appears to provide Kenneth with the means of creating a meaningful 

appearance in his social context, wherein reflective consumption is valued. 

Reviewing this observation in accordance to its context, we observe that Kenneth several times talks 

into our understanding of him consuming Fairtrade as a tourist. He for example tells: “..In reality it’s 

about the story of the bean itself (…) you are drinking the story.. and that does that you are telling 

yourself that.. eh the coffee tastes a 100 times better (ibid.:8). He also tells: “.. it’s the story and that, 

that I feel that I kind of, you make a difference, like you know where your money ends up” (ibid:17). 

From these utterances we argue that Kenneth consumes the Fairtrade brand for the story being told 

– the story of something that is better and makes a difference. Kenneth thus appears to be following 

his heart’s desire to find the meaningful experiences that feels right to him, based on how he want to 

appear in his social world (cf. Østergaard & Jantzen, 2000). 

 

O7: When talking of Fairtrade experiences Kenneth tells about making a Fairtrade Christmas calendar 

as a present for a girl: 

 

“I must be honest and admit that I actually began to think about it, like you go out and do 

something good (…) you support a line of thought eh.. that many would characterize as 

good, and that gives me some form of image or identity or such..” (Appx 13:5). 

 

In this observation we argue that through gift giving Kenneth became aware of that by giving 

Fairtrade products, he at the same time got the image of being good. Therefore Kenneth appears to 

have an aspired self (cf. Patrick et al, 2002) of being a person, who does good. From a theoretical 

point of view Kenneth is seen as, through the ritual of gift giving - an exchange ritual (cf. McCracken, 

1986), to pass along the Fairtrade brand’s symbolic meanings to his recipient, and at the same time 

transfer these meanings of doing good into his identity. 
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O8: When asked to place picture cards in a me/not me (cf. Kleine et al, 1995) manner, Kenneth 

placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 13 - Remake of card placement, original located in Appx 13 

 

Almost all of the products Kenneth placed within the “what is me” circle are Fairtrade branded. 

‘Solgryn’ is however also placed as being Kenneth, due to the childhood story it carries for him. 

Fairtrade Cirkel coffee is however placed as not being him, as the Cirkel brand makes him think of 

poorly treated farmers, which the Fairtrade brand does not overshadow. Many of the products 

placed in the not me circle are discarded due to Kenneth’s beliefs: he for example never drinks milk, 

does not ‘support’ wholegrain or use body care products. It thus appears that an important factor for 

Kenneth is whether the product tells a story. For example in regards to placing Cocio chocolate milk 

on the borderline, he shares that even though, he does not drink milk, this product reminds him of 

going to his father’s fire station as a child, and based here on has become a part of him. As Kenneth 

places almost all of the Fairtrade branded products in the inner “me” circle, we argue that the brand 

has become a part of his extended self (cf. Belk, 1988), and thus an identity building block. 
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Drawing together the above observations, we form a theme in which Kenneth can be seen a 

performing a facework (cf. Goffman, 1990), wherein it is meaningful for him, as a tourist shopping for 

experiences, to draw on the stories told by the Fairtrade brand – the story of being good, which 

entails putting his money to good use, and the story of making a difference, hereby helping others. 

As Kenneth sees the Fairtrade brand as the teller, and thus provider of these stories, we argue that it 

has become part of his extended self. Earlier on we raised doubt as to whether Kenneth accepts 

Fairtrade being charged with altruism. However, as we in this category observe how he through an 

exchange ritual has become aware of how this act is charged with the meaning of doing good being 

transferred to him, we argue that Kenneth is both decoding and accepting this meanings transfer (cf. 

McCracken, 1986), and that he can be seen as influenced by a aspired self to be perceived as doing 

good. 

 

7.6.3 Category 3 - The Relationship between Kenneth and the Fairtrade Brand 

O9: Asked how he would perceive his relationship with Fairtrade, Kenneth tells: 

 

“welcoming (…) I’m pretty in tune with Fairtrade, as most are today really, there isn’t 

that many products, and it’s not a lifestyle per say, at least not yet, it is getting there, 

but not quite yet, but I will definitely continue to use it..” (Appx 13:13). 

 

From this observation we argue that Kenneth is rather engaged with the Fairtrade brand, as he is 

welcoming to towards is, will continue to use it, and sees it as a beginning lifestyle. 

 

Drawing together the observations from the analysis, form a theme regarding the relationship 

between Kenneth and the Fairtrade brand. Firstly, we have observed that Kenneth perceives the 

Fairtrade brand’s personality as characterized by caring for others, taking responsibility and being 

superior. Following this, we have seen that when consuming Fairtrade, Kenneth appears to be 

searching for meaningful experiences, which can aid him in achieving a good feeling, based on the 

knowledge of him having done something good. Based here on, we argue that Kenneth in his identity 

construction is influenced by aspired self of being good and making a difference. Also, we argue that 

when choosing what to consume it appears that Kenneth values the story the product tells highest. 

As Kenneth perceives Fairtrade as characterized by caring and taking responsibility for others and at 

the same time superior in terms of production and perceived value, we argue that for Kenneth the 

Fairtrade brand appears as a provider of a story he would also like to tell about himself. We 

therefore argue for a congruity (cf. Park & Lee, 2005) between how Kenneth perceives Fairtrade’s 
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brand personality, and how he aspire his self-image to be, which thus indicates that Fairtrade’s brand 

personality for Kenneth can act as a valuable relationship facilitator. 

 

7.7 Analysis of Interview with Maria 

Maria comes across as a person, who holds predominantly positive perceptions of the Fairtrade 

brand, but is not that engaged with the brand. Maria is 25 years old, lives with her boyfriend and 

studies to be a doctor. The household income stems of SU grants, summing up to around 130.000 

DKK a year before tax. Based here on, their economic affluence is not perceived great, which Maria 

argues to be the main reason for her not having a stronger relationship to the Fairtrade brand (Appx 

14). 

 

7.7.1 Category 1 - Maria’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: When being shown a picture of the Fairtrade brand, Maria tells: 

 

“..it’s sort of a philosophy of life, and.. a philosophy of man that represents how you 

would like to treat other people, eh.. whether you are willing to pay the price that 

really should be paid for products. (…) There is probably something in that philosophy 

of man, that if you have that attitude (…) that all people are equal (…) then it must 

also be that all people should have a equal change, or, equal opportunities..” 

(ibid.:2). 

 

From this observation we argue that Maria appears to ascribe the Fairtrade brand symbolic meanings 

centered around a philosophy of man, which entail the proper treatment of others, willingness to pay 

the right price, and that all should be equal. Based here on, we argue that Maria, as us, appear to 

decode the Fairtrade brand, as charged with the cultural value of altruism (cf. Ch.5.3.2). This is seen, 

as Maria ties a philosophy of all being equal and treated as such to the Fairtrade brand. 

 

O2: When talking about her experiences with Fairtrade, Maria tells: 

 

“you get a little bit of good conscience I think, like.. eh.. I think in some way Fairtrade 

can serve as a letter of indulgence, that you, you buy it and then you will have done a 

little good for the world” (Appx 14:21). 
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From this utterance, we observe that Maria ascribes the symbolic meaning of good conscience to the 

Fairtrade brand. This is based on her telling that she perceives it as a letter of indulgence, which 

allows her to feel that she has done a little good. From this observation, we therefore also see Maria 

as feeling obligated to do good and Fairtrade as a means of dealing with this pressure. 

 

O3: When asked to place word cards in a what is/ what is not Fairtrade’ manner (cf. Kleine et al, 

1995), Maria placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 14 - Remake of card placement, original located in Appx 14 

 

Maria places words such as better conditions, equality, social responsibility, humane, charity and 

good closest to the center as being most Fairtrade, thus indicating that these are symbolic meanings 

she ascribes to the brand. Maria furthermore ascribes snobbish, expensive, trendy and prestige to the 

brand. On the borderline Maria placed the words too expensive, accessible and egotistic, indicating a 

doubt as to whether these meanings should be ascribed to the brand. Maria does however not 

perceive the brand as being indifferent, confusing, unjust, untrustworthy or easy, by not ascribing the 

brand these meanings. 
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Drawing together the above observation forms a theme regarding Fairtrade’s brand personality (cf. 

e.g. Lee, 2009). As Maria perceives the brand as being charged with symbolic meaning concerning 

proper treatment of others, willingness to pay, equality, good conscience, better conditions, social 

responsibility, humane, charity and something good, we argue Fairtrade’s brand personality to be 

characterized as thoughtful – in the sense of wanting to make sure that others are treated well and 

properly. Furthermore, Maria ascribes the symbolic meanings of snobbish, expensive, trendy and 

prestige to the brand, and expressing doubt as to whether the brand signifies something too 

expensive, accessible or egotistic, might indicate that Maria also perceives the brand as what we 

characterize as showoff – in terms of maybe signifying something, which can be used to impress 

others. Combined, we argue that for Maria, Fairtrade’s brand personality is overall characterized as 

being thoughtful and showoff. 

 

7.7.2 Category 2 - Maria’s Identity Construction 

O4: When asked about her experiences with Fairtrade, Maria tells: 

 

“I like to think about how the products I have, have been produced and so forth (…) ..I 

don’t know if you can say that I get a bad conscience if I eat a product that is, I don’t 

know, not that well treated, but I would say that I feel better when I have eaten a 

product, or anyway when I’ve had a product that is good ” (Appx 14:5). 

 

From this utterance it appears that for Maria, consuming Fairtrade is related to feeling better, and to 

some degree also avoiding a bad conscience. We therefore argue that Maria can be seen as 

influenced by an aspired self (cf. Patrick et al, 2002) of feeling better by consuming products that are 

good in terms of how the producers have been treated. Also, Maria appears influenced by a feared 

self (ibid.), entailing an unaccepted behavior of choosing to consume products that are not good. 

Furthermore, we argue this to speak into our understanding of her consuming as a tourist (cf. 

Østergaard & Jantzen, 2000), as she expresses, how she feels good about herself when having 

consumed the Fairtrade experience. We see Maria as being on a quest, searching for a meaningful 

experience of treating others good, and thus that she by consuming Fairtrade gains the means of 

creating a coherent life in a culture wherein treating others well is valued. 
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O5: When asked to imagine standing in line behind a person with many Fairtrade products in the 

basket, Maria tells: 

 

l would think that (…) this person fits my perception of what kind of person buys 

Fairtrade products, and (…) I might look into my own basket and think ‘okay I’ve 

bought something like, some candy or something instead... Then I would probably get 

a bit bad conscience” (Appx 14:8). 

 

From this utterance, we argue that Maria can be seen as inspired by an ideal self (cf. Patrick et al, 

2002), entailing the perception that ´you should rather buy products such as Fairtrade´. This is seen 

as Maria tells that by buying “something like, some candy” and thus not Fairtrade, she would get a bit 

bad conscience. As Maria indicates that she would probably not have Fairtrade in her basket, we 

argue that Maria’s ideal self is not influencing her consumption, by actively becoming part of her 

actual self (ibid.). Furthermore, we argue that Maria is talking into our understanding of consuming 

as a tribe member (cf. Østergaard & Jantzen, 2000). As we see Maria holding ideals about the act of 

buying Fairtrade, we also see her as aspiring to belong within a tribe of Fairtrade consumers. Support 

hereto can be found in the context of the transcript as Maria also tells: “I think, I have an idea about 

me being a consumer that actually thinks a bit about what I buy” (Appx 14:25). We therefore argue 

that Maria also appears to search for a belonging to such as tribe, as well as creating distance to a 

tribe of people, who does not put thought into what they buy. 

 

O6: When talking about consumption of Fairtrade, Maria also talks about the possible reason for the 

purchase: 

 

“it’s also in some way (…) appearance, it gives a impression of who you are, and there 

might be some people who would like to reach that impressing without them actually 

having an opinion about Fairtrade” (Appx 14:19). 

 

From this observation we further argue that for Maria, an undesirable tribe of people who buy 

Fairtrade without having an opinion, exists in Maria’s social world. She continues on the same topic: 

“then it can give a snobbish impression (…) maybe that you are a bit blessed” (ibid.:19). From this we 

argue that for Maria the desirable tribe of Fairtrade consumers is those who support altruistic values, 

and do not consume Fairtrade only so they might appear in a certain way. Based on these utterings, 

we argue that Maria also indirectly perceives Fairtrade as a brand, which when consumed can be 
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used as a way to give an impression without having an opinion about the issue, thus indicating that 

Fairtrade can act as a prop to obtain an appearance without there being anything behind. 

 

 

O7: When asked to place the picture cards in a me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995) Maria 

placed the cards as shown below. 

 

 
Picture 15 - Remake of card placement, original located in Appx 14 

 

Almost all the products Maria placed in the center me circle, were either Fairtrade or organic. 

Products placed on the borderline were those Maria kind of identified with, but not quite, and 

outside the circle, products that meant nothing to her, for example regular tea or coffee were 

placed. Maria placed the cards according to what she would like to be. If rearranging the cards to 

show her actual self-image, most of the Fairtrade and organic products would end up outside the 

“me” circle. As Maria speaks of how she sees Fairtrade as part of what she would like to be, we argue 

Maria desires to make the brand part of her extended self (cf. Belk, 1988). 
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Drawing the observations together form a theme of how Maria constructs her identity using the 

Fairtrade brand. We argue that Maria appears to be highly influenced by an aspired and ideal self of 

being a reflective consumer, who seeks out products that are good, in order to care for others and 

not just for appearance. In her facework (cf. Goffman, 1990) we also see Maria as influenced by a 

feared self of either not being good, or of buying Fairtrade for the wrong reasons. Furthermore, 

Maria is seen a consuming Fairtrade partly as a tourist based on the experience it provides her, and 

partly as a tribe member, who desires to belong within a group of people consuming Fairtrade for 

the right reasons. In Maria’s facework, we therefore see that the Fairtrade brand can act as a prop in 

terms of being a means of seeking acceptance of her aspired self-representation and avoiding her 

feared. However, as Maria does not consume Fairtrade that much, we do not see strong evidence for 

a ritual through which the meaning is transferred into Maria’s identity (cf. McCracken, 1986). This 

indicates that although Maria would like it to be, the Fairtrade brand does not currently appear as a 

key identity building block in her identity construction. 

 

7.7.3 Category 3 - The Relationship between Maria and the Fairtrade Brand 

O8: When asked to imagine Fairtrade as a person Maria tells: 

 

“I think it would be a person who’s ideals I would share, but I don’t know if the person 

would be a bit to blessed sometimes, compared to oneself (…) blessed in that way 

that the person doesn’t do anything wrong, or how to put it, maybe.. practiced some 

kind of moral preaching to his social circle so that they also.. lived up to.. eh.. the 

opinions or demands the persons forced upon himself” (Appx 14:11). 

 

From this observation we argue that Maria perceives Fairtrade as a person guided by the same ideals 

as she finds herself to be guided by. However, Maria also expresses that Fairtrade as a person might 

be too blessed - might be one that practices moral preaching, which appears to us, to be something 

that Maria would feel pressured by. 

 

Drawing together the interview observations, we from a theme of Fairtrade’s brand personality 

characterized as both thoughtful and a showoff. We argue that Maria seeks to construct an identity 

of being caring for others and making a difference. Drawing together the observations form as theme 

of Maria’s relationship with the Fairtrade brand. On the one hand there appears to be congruity (cf. 

Park & Lee, 2005) between Maria’s perception of Fairtrade’s brand personality and her self-image, in 

the sense that for Maria, Fairtrade is thoughtful, which is also argued to be a part of her ideal self. On 

the other hand an incongruity appears, in regards to Maria perceiving Fairtrade as showoff. This 
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incongruity is seen, as Maria fears to be perceived as one, who buys Fairtrade just for the sake of 

appearance, or as one, who is not reflective of what she buys, and seeks distance to those who do 

so. We therefore argue that for Maria Fairtrade’s brand personality might act as a relationship 

builder, as Maria desires to draw on the meanings carried by the brand, to construct her identity, and 

furthermore see them as part of her self-image. However, as the Fairtrade brand also appears to 

carry undesirable meanings, and represent an undesirable tribe, only partial congruity can be seen, 

and thus the foundation for relationship appears questionable. 

 

7.8 Analysis of Interview with Rebekka 

Rebekka describes her Fairtrade consumption as convenient. She buys Fairtrade whenever she has 

the opportunity as part of the selection, and she predominantly seems to hold positive perceptions 

about the brand. Rebekka is 27 years old and lives in a two-bedroom apartment in Nørrebro with her 

husband and their two and half year old son. Rebekka currently studies to obtain a Master’s degree 

from RUC. The family’s income stems from SU grants and Rebekka’s part time job, and they have a 

monthly disposable income of approximately 20.000 after taxes (Appx 15). 

 

7.8.1 Category 1 - Rebekka’s Perceptions of the Fairtrade Brand 

O1: When Rebekka was shown the Fairtrade brand and asked what came to her mind when seeing it, 

she replied: 

 

“Well, first of all I am thinking clear conscience for the consumer, and then that it is a 

really good initiative for the farmers, who grow the products, on which the brand is 

found” (ibid.:1). 

 

From this utterance we observe that Rebekka seems to ascribe the symbolic meanings clear 

conscience to the Fairtrade brand. With clear conscience being the first thing that comes to her mind, 

we argue that Rebekka perceives the Fairtrade brand as enabling this, and thus decodes the brand as 

bearer of such meaning. From this observation we see Rebekka as talking into an understanding, in 

which it is meaningful for consumers to obtain clear conscience through consumption, and that 

Fairtrade according to Rebekka seems to provide this. 
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O2: Asked to elaborate on her thought regarding clear conscience, Rebekka said, 

 

 “(...) I can look at the brand and say okay, this should be my guarantee for knowing that 

it won’t go to some big plantation, where the workers have slave-like conditions, but 

where people have their own little fields, where they grow stuff and get a better price, 

than what would have been the case” (ibid.:1). 

 

From this utterance we observe that Rebekka perceives the Fairtrade brand as a guarantee for 

knowing that workers have non-slave-like conditions and get a better price for their produce. From 

this observation we thus argue that Rebekka seems to ascribe symbolic meanings of trust or 

credibility to the Fairtrade brand by perceiving it as a guarantee for better conditions and better 

price for the workers. 

 

O3: Invited to think about Fairtrade as a person, Rebekka said: 

 

“Actually, I think it would be a person, who I would find it difficult to cope with, because I 

believe that it must be a person with an enormous insight and conscience, and… maybe a 

person, who would be too correct, so that you would always feel as the smaller person” 

(ibid.:6). 

 

Analyzing this utterance by holding the notion of brand personality in mind (cf. e.g. Lee, 2009), we 

observe that Rebekka ascribes symbolic meanings or characteristics such as enormous insight, 

conscience and correctness to Fairtrade. At the same time she however expresses that she would 

have difficulties coping with such a person, as it appears that all this correctness is too much for 

Rebekka, as it would make her feel like the smaller person. From this observation, we thus argue that 

Rebekka appears to ascribe some kind of “super human” characteristics to the Fairtrade brand 

personality of being so knowledgeable, conscientious and correct that this person becomes difficult 

to cope with for a “normal” person like Rebekka. 
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O4: Asked to place word cards in a what is/what is not Fairtrade manner (cf. Kleine et al, 1995) 

Rebekka placed the cards as can be seen on the picture below. 

 

 
Picture 16 - Remake of card placement, original located in Appx 15 

 

From her placement of the cards, we observe that Rebekka ascribes words such as good, accessible, 

humane, social responsibility and natural to the Fairtrade brand, as these are the words placed inside 

the center circle, thus indicating what Rebekka perceives to be Fairtrade. Outside the circle, Rebekka 

placed words such as confusing, unreliable and fraud, thus indicating that such symbolic meanings 

according to her are not perceived to be part of the Fairtrade brand. In the end of the word card 

exercise Rebekka expressed that all the words, which she associates with something negative were 

placed outside, while the words she associates with something positive were considered to be within 

the center circle, thus being Fairtrade (Appx 15:14). 

 

Drawing together the above observations forms a theme regarding Fairtrade’s brand personality. 

Based on our observations, we argue that for Rebekka, Fairtrade’s brand personality is characterized 

by being conscientious, and it provides consumers with a clear conscience, as well as being 
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trustworthy, as she sees the brand as a guarantee for better conditions for workers. To us, this is 

supported by the way in which Rebekka placed words such as good, humane, social responsibility 

and natural to be symbolic meanings characterizing the Fairtrade brand. However, even though also 

ascribing the brand’s personality as being characterized by the symbolic meanings of having an 

enormous insight and consciousness, all this correctness appears to be too much for Rebekka, and 

thus we argue that such super human characteristics indicate a brand personality which is also 

characterized by being “better than others” in a negative sense. 

 

7.8.2 Category 2 - Rebekka’s Identity Construction 

O5: Asked if she could remember and tell about one of the times she had purchased a Fairtrade 

product, Rebekka said: 

 

“Yes, it is not something I do consciously.. well, of course it is, it is a choice I make, but it 

is not something I seek out. We don’t drink coffee ourselves, but we have some instant 

coffee for visitors, and for that I would always chose Fairtrade, because it is placed 

together with the other coffees, so it is something I chose when it is part of the selection, 

but it is not something I seek out consciously or visit speciality stores to get” (ibid.:2). 

 

From this utterance, we observe that Rebekka chooses Fairtrade, when it is part of the selection. 

Purchasing instant coffee for visitors, Rebekka is seen as talking into our understanding of an actual 

self (cf. Patrick et al, 2002), as Rebekka expresses that “I would always choose Fairtrade” and that it 

is “a choice I make”. Thus, we argue that Rebekka appears to actively use the Fairtrade brand as part 

of her identity construction, as she seems to choose it whenever she has the opportunity. Viewing 

this observation in the context of the transcript, Rebekka further elaborates on this: “..Fairtrade was 

part of the selection, and that was the one I got” (ibid.:2). 

 

O6: Asked whether it was important to her to serve Fairtrade coffee to visitors, Rebekka said, 

 

“No. It is important for me when I have the possibility to purchase it, but as I said, 

without working too hard.. when it is part of the selection, I choose it. I feel the same 

way about organic produce, and it is not because it signals, well it does of course, but to 

me it is just a nice feeling that I can make a little difference through my purchases” 

(ibid.:2). 
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By speaking of being able to “make a little difference” as a rationale for purchasing Fairtrade, 

Rebekka is argued to be talking into our understanding of an aspired self (cf. Patrick et al, 2002), as 

Rebekka can be seen as expressing a desire to make a little difference through her consumption. 

Furthermore, we observe that for Rebekka “it is just a nice feeling” that she can be part of making a 

difference, and analyzing this utterance, reference is made to our view of the consumer as a tourist, 

who searches for experiences, which can aid her in the creation of a meaningful life (cf. Østergaard & 

Jantzen, 2000). Consuming Fairtrade, Rebekka is thus seen as fulfilling her heart’s desire to 

experience a nice feeling, by answering to an aspired or idea self of making a little difference. We 

thus argue that Fairtrade becomes a means for Rebekka to incorporate making a difference into her 

identity, through a possession ritual (cf. McCracken, 1986) in which she looks for products, which 

enable her to make such a difference. 

 

O7: When asked to place picture cards in a what is me/not me manner (cf. Kleine et al, 1995) 

Rebekka placed the cards as can be seen in the picture below. 

 

 
Picture 17 - Remake of card placement, original located in Appx 15 

 



 

 
95 

As we observe, the vast majority of the products, which Rebekka placed to be her, are Fairtraded or 

organic. Closest to the center are Fairtraded bananas, organic raisins, Fairtrade tea, organic milk and 

Fairtraded organic chocolate. Products, which Rebekka placed outside of the center circle, are thus 

argued to be products that she does not seem to identify herself with (cf. Belk, 1988). When 

analyzing Rebekka’s placement of the product cards, we observe and thus argue that Fairtrade 

branded as well as organic products by being placed in the center circle, has become part of 

Rebekka’s extended self, as these are based on the perception of what is me. 

 

From the above observations a theme regarding Rebekka’s facework (cf. Goffman, 1990) can be 

formed. We argue that Rebekka, when consuming Fairtrade products, engages in a possession ritual 

of shopping to obtain clear conscience, through which meaning carried by the Fairtrade brand is 

transferred to Rebekka’s identity, hereby aiding Rebekka in gaining a meaningful identity of making a 

little difference. We argue that Rebekka can be seen as performing a facework, which appears to be 

driven partly by an actual self, an aspired self, and is expressed as part of an extended self, as 

Fairtrade acts as a prop for her to communicate a part of “what is me”. We thus see Rebekka as a 

tourist shopping for a feel good experiences and stories, which allow her to construct a meaningful 

identity of making a little difference. 

 

7.8.1 Category 3 - The Relationship between Rebekka and the Fairtrade brand 

O8: When invited to think of Fairtrade as a person, Rebekka was also asked to elaborate on how her 

relationship with this person would be, and she said:  

 

“Well, I would be immensely fascinated by this person, but it would also (…) I think that if 

this person, who in my world would be totally perfect, really.. or perfect? But really have 

a clear conscience and really devote himself to the case, then I would feel selfish, because 

I have needs which must be fulfilled before I will consider others. (…) so in that way I 

would feel selfish, if it was a person I was close to, because if he was one in the 

periphery, then it would not mean as much” (Appx 15:6). 

 

From this utterance, we observe that Rebekka appears to be immensely fascinated by the Fairtrade 

person, who she ascribes as this “super human” – really perfect, really devoted and really 

conscientious. However, we observe that Rebekka compared to this super human would feel selfish, 

because she recognizes that she has needs, which must be answered to before she considers others. 

This we argue to be an expression of her actual self or self-image, whereas being selfish seems to be 

something undesirable for Rebekka, thus being part of a feared self (cf. Patrick et al, 2002) to be 
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perceived as egoistic. Therefore, when Fairtrade in Rebekka’s world has this perfect or super human 

personality, then it appears to us that “he” can only be a person in the periphery, as “he” would 

make Rebekka feel selfish if “he” were a close person, which would be a hindrance for a close 

relationship. 

 

Therefore, from the above observations a theme regarding the relationship between Rebekka and 

the Fairtrade brand can be formed. We observe that even though Rebekka ascribes characteristics 

such as conscientious and trustworthiness to the brand, which can be seen as predominantly 

congruent (cf. Park & Lee, 2005) with her desired self-image of shopping to make a little difference, 

the super human characteristics ascribed to the Fairtrade brand might conflict with Rebekka’s self-

image of making a difference and being conscientious in her consumption. Thus an undesired or 

feared self for her is to feel as the smaller person, as one being selfish, which might challenge the 

relationship between the two. 
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Chapter 8 Research Study Reflections 
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In this chapter reflections regarding the chosen research 

design, the conduction of the interviews, the analysis of the 

interview material and the quality of the research study are 

presented. 
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8.1 Research Design 

The research design was developed based on our interest to gain an understanding of which 

symbolic meanings the interview group ascribed to the Fairtrade brand; whether these meanings 

aided the groups identity constructions, how Fairtrade’s brand personality was characterized, and 

whether congruity between the brand personality and the interview persons self-images existed, and 

thus whether a foundation for valuable consumer-brand relationships could be seen. In order to 

reach this understanding in a non-obstructive way, the interview guide included a number of 

different grand-tour questions and prompts. Our comprehensive interview guide led to the gathering 

of a large amount of interview material. Although being relevant and contributing to the desired 

understandings, due to the scope of the thesis we have not been able to deal with all of the collected 

material. We acknowledge that a selection of relevant material would have been made regardless of 

the amount of material, however if the interview guide had been less comprehensive and more to 

the point, we might have gained an even deeper understanding of selected observations. Also, due 

to our iterative approach, the decision to put further emphasis on brand personality was made after 

the conduction of the interviews, and thus we recognize that the interview guide could have been 

designed to more directly address the relationship between our interview group and the Fairtrade 

brand. We have, however, still gained valuable and useable knowledge about these issues from the 

applied interview guide as our focus from the very beginning has been on symbolic consumption and 

identity construction, which make out a crucial part of the brand personality concept. 

 

One change to the interview guide was made. In the first interview conducted, the auto-drive 

prompting of showing negative quotes was placed before the word card exercise. As a result, when 

afterwards having to place the word cards, our first interview person, Anna, began to doubt her 

initial understandings of the Fairtrade brand. When placing the cards, much consideration was put 

into whether things were actually as she thought. Even though this reaction was interesting, as it 

allowed us to observe the potential impact of negative press, the intention of the word card exercise 

was to get a glimpse of the symbolic meanings the interview person ascribed to the Fairtrade brand 

prior to our influence. Therefore, in the following seven interviews, the negative quotes were instead 

placed after the word card exercise (Appx 7). 

 

In regards to the stage and props, conducting the interviews in the private homes of our interview 

persons had the desired effect. All the eight interview persons appeared comfortable and willing to 

talk about the topics we had planned. The different props included in the interviews also appeared to 

have the desired effect, as these in all cases encouraged the interview person to elaborate further on 
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the topics, hereby providing a deeper understanding of the group’s perceptions. In regards to the 

picture- and word cards, we acknowledge that the chosen products and words are a representation 

of our own preconception of what a product or word may, or may not signify, and that we therefore 

in this connection are influencing the meaning production process. However, being aware hereof, we 

are merely, as argued by McCracken (1988), using ourselves as instruments in the research study, 

which aids us in understanding the group’s underlying perceptions. 

 

8.2 Interview Conduction 

When conducting the interviews a non-obstructive questioning method was strived for, wherein 

words are not placed in the mouth of the interview person, and where meaning is not condensed 

during the course of the interview. However, being relatively untrained interviewers eager to 

understand the interview persons’ utterings, some degree of meaning condensation may have 

occurred. Also, as the interview group and we as interviewers are largely members of the same 

culture, a sense of “I know exactly what you are talking about” was experienced, leading to a desire 

to express this mutual understanding. Therefore, a meaning condensation in the form of repeating 

the interviewee’s utterings using our own words might have occurred in some cases. However, being 

very conscious hereof and by gaining more experience with the craft of interviewing, the interviews 

became less and less meaning condensed. Also, being conscious hereof when analyzing the 

interviews enables us to reflect upon and consider of the influence of such actions. 

 

8.3 Analysis 

As the thesis focuses on Fairtrade in the Danish market, Danes make up our interview group. In order 

to achieve a sense of comfort and ease, the interviews were therefore conducted in Danish, although 

the written language required for this thesis is English. We believe that for some, speaking English 

would be intimidating, and not being the mother tongue of the interview group, the ability to talk 

freely and use the words that come natural would have been limited if forced to speak English. We 

instead translated the selected utterings into English when including them in the analysis. In doing 

so, we acknowledge that some of the nuances of the interview person’s language, as well as the 

specific meaning attached to chosen phrases might be lost. In order to accommodate this, effort has 

been put into making translations that reflects the Danish utterance as accurately as possible. 

Furthermore, when analyzing the utterances, the Danish version is kept in mind, in order to ensure 

that the interpretation made does not stray from what is actually being said. Finally, the transcript is 

kept in Danish and is included in the thesis’ appendices (Appx 8-15), so that the Danish version can 
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be reviewed if at any point felt necessary. Based here on, we argue that the observations presented 

in the analysis are made with full respect to the interview person’s actual utterance. 

 

When designing the research study, we presented a reflection of the working preconceptions we 

believed to influence our interpretation of the interview material. Firstly, we argue for an assumption 

regarding that the level of academic education will impact the interview person’s perception of the 

Fairtrade brand. Having presented this preconception, we have during the course of the analysis 

created a distancing hereto. When analyzing the interview material we thus did not ‘force’ those 

with high levels of academic education to be extremely reflective, neither did we ignore the 

reflectivity of the interview persons with lower levels of education. We instead treated all members 

of the interview group equally, and found all to be highly reflective and to put a lot of consideration 

into the matter of sustainable consumption. Secondly, we presented a preconception that the 

economic affluence of the interview person will influence his/her perception of the Fairtrade brand. 

Raising our awareness towards this assumption allowed us to create a distance hereto when 

analyzing the utterings. This means that although it is interesting to note that the part of the 

interview group that finds the Fairtrade to be the most congruent with their working self-images is 

also the part, which we perceive as having the highest level of economic affluence, we have not 

actively forced as positive perception upon the part of the group during the analysis. Finally, we 

presented a preconception regarding whether the interview person had children or not would 

influence the perception of Fairtrade. Our interview group included two parents, who were in the 

analysis due to the raised attention towards the preconception, not forced to be more or less 

concerned with sustainability, thus ensuring the desired distance to our own perceptions. 

 

8.4 Quality of the Research Study 

The quality and usability of the research study is, as highlighted in the methodology section (cf. 

Ch.3.2.4), dependent on our ability to perform good craftsmanship. This includes remaining true to 

the study’s purpose as well as the interview group’s utterances, striving for a low level of 

obstruction, insuring that the interpretations are sound, and finally that the generalizations sought 

are only conceptually founded. It is furthermore argued that the way to ensure the quality of a 

qualitative research study is through the use of peer reviews (cf. Golafshani, 2003). Within the scope 

of this thesis the peer review found possible is to benefit from the fact that we are two researchers, 

and thus forming a work process where we have each analyzed four interviews. Following this, we 

have critically reviewed each other’s analyses with reference to the study purpose, the thesis’ 

scientific lens, the presented theoretical and cultural constructs, our preconceptions and finally, the 
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context of the transcript. Hereby, we argue to have ensured that only sound interpretations have 

been made, but also that the outcome of the analysis is true to what has actually been observed, and 

that good craftsmanship has been performed. Furthermore, generalizations will only be made within 

the interview group on a theoretical conceptual level. The outcome of the thesis will thus not be 

general statements regarding the Fairtrade brand and Fairtrade consumers. Based here on, we argue 

that we will remain true to the tradition of qualitative research and thus that the outcome of the 

thesis is of academic quality. 
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Chapter 9 Findings 

 

 

 

Chapter  9   Findings
 

 

In this chapter the research study’s findings are presented. 

With an offset in the themes formed during the analyses in 

Chapter 7, theses for further discussion are formed. 



 

 
103 

Focus is now moved from the particularities of each individual to instead grasp the general 

properties of thought and action within the group of study. This is done by drawing together the 

themes we have found into theses, which are argued to be ‘academic conclusions’ ready for 

discussion (cf. McCracken, 1988). 

 

9.1 Findings Category 1 

With an offset in the theoretical construct of brands as bearers of meaning, an understanding of the 

interview persons’ perceptions of the Fairtrade brand, and thus which symbolic meanings they 

ascribe to the brand, is gained in Category 1. This construct entails how the brand, by being 

interpreted and ascribed symbolic meanings held within a culturally constituted world, can act as a 

means of moving these meanings into the consumers’ identities. By further drawing on the construct 

of consumer brand relationships, the symbolic meanings, which appeared to be ascribed to the 

Fairtrade brand, also formed an understanding of how Fairtrade’s brand personality is characterized 

within the group. 

 

In our eight Category 1 analyses, we found themes in which the interview persons ascribe a number 

of symbolic meanings to the Fairtrade brand, meanings which all feed into our understandings of a 

brand personality characterized by being either caring, caring for others, thoughtful, fair and 

conscientious. For our interview persons these characteristics entail some form of showing concern, 

creating better conditions, taking responsibility, a sense of right and wrong and being altruistic. We 

chose to imbue these understandings in a notion of being caring, and therefore argue that 

Fairtrade’s brand personality, for the group, is characterized hereby. 

 

The interview persons also hold perceptions of the Fairtrade brand that have lead us to observe the 

brand personality as being superior or extravagant in terms of being ascribed the symbolic meanings 

of quality, luxury, prestige, value for money and so forth (e.g. Anna, Frank, Kenneth, Mikkel). We also 

observe the brand to be characterized by being serious, showoff and super human, which embrace 

an understanding that in being engaged with the cause of helping others, the Fairtrade brand either 

appears as very formal/authoritative, or as some form of super human, who can do it all and does it 

right, and maybe likes to show this to others (e.g. Maria, Rebekka, Peter). We chose to imbue these 

perceptions in the notion of being superior, as our understanding of the word embraces both a sense 

of superciliousness as well as being something better, thus capturing the diversity of the group’s 

understandings. We therefore argue that Fairtrade’s brand personality, for the group appears to be 

characterized by being superior. 
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Additionally, themes of Fairtrade’s brand personality being characterized by making a difference, 

being responsible or taking responsibility, doing good and being trustworthy were formed (e.g. 

Mikkel, Mette, Rebekka, Peter, Frank, Kenneth & Maria). Overall, the group appeared to perceive the 

brand as a ‘person’, who is concerned with more than himself, and who actively does something to 

make a difference for developing country producers. We argue that these perceptions overall can be 

imbued into the notion of being responsible, as we see this in a social context, where taking 

responsibility for other people - those who are less fortunate than oneself, is valued. Based here on, 

we argue that for the group Fairtrade’s brand personality appears to be characterized by being 

responsible. 

 

For some of our interview persons, Fairtrade is perceived with uncertainty as to what or who the 

brand really is, and whether it is trustworthy (e.g. Anna, Mette, Frank). At the same time, Fairtrade is 

also seen as signifying symbolic meanings, which the interview persons find aspiring. Based here on, 

we argue that overall Fairtrade’s brand personality can also be characterized as being ambiguous, in 

a sense of ‘sending mixed signals’ or embracing multiple appearances, leading to a sense of either 

uncertainty or lack of trust. We therefore argue that within the group, Fairtrade’s brand personality 

is characterized by being ambiguous. 

 

Finally, from the interviews, themes were formed of Fairtrade’s brand personality being 

characterized as unattainable. The perceptions which formed this characteristic entailed the 

economic expense tied to Fairtrade consumption as well as Fairtrade being economically affluent. 

For this part of the group these perceptions lead to an inability or unwillingness to consume the 

brand (e.g. Peter & Mette). Based here on, we argue that for part of the group, Fairtrade’s brand 

personality appears to be characterized as being unattainable, by which we imbue the understanding 

of being difficult to engage with due to a high perceived cost. 

 

Based on the above presentation of findings and reflections hereof, we thus argue for a thesis 

regarding that  

o within the group of our eight interview persons, Fairtrade’s brand personality appears as 

characterized by being caring, superior, responsible, ambiguous and unattainable. 
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The below model illustrates how the themes developed in the interviews feed into our overall 

understanding of how the group appears to perceive Fairtrade’s brand personality. 

 

 
Model 4 – Findings Category 1 
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9.2 Findings Category 2 

From our Category 2 analyses we formed themes by drawing on the construct of consumer identity 

construction, entailing the perspective of the consumer’s identity as constituted by multifaceted self-

concepts, and how these influence the identity construction or facework of the consumer, and 

finally, how brands by becoming part of extended selves may act as props in this facework. 

Furthermore, we draw on the construct of the symbol seeking consumer, as this provides us with an 

understanding of how the interview persons, in their consumption of the Fairtrade brand, seek out 

symbolic meanings that can aid them in their identity construction. By drawing on these constructs, 

the analyses have provided us with an understanding as to how the interview persons construct their 

identities, and which symbolic meanings they seek and find attractive in this connection. 

 

In regards to the focus of the construct consumer identity construction on the multifaceted self (cf. 

Stryker & Burke, 2000; Kleine et al, 1995; Patrick et al, 2002), our interview persons are in their 

identity construction seen as influenced by different facets, for example actual selves regarding a 

preference towards quality (e.g Mikkel); sensitivity towards price (e.g. Mette & Peter); or consuming 

when having the opportunity (e.g Rebekka). Aspired selves are furthermore observed, in terms of a 

desire to make a difference, do good, and care for others as part of the identity construction (e.g. 

Mikkel, Frank, Kenneth, Anna, Maria & Rebekka). We also see Fairtrade being imbued into a life 

transition between child- and adulthood, and thus be a part of both a past and present self (e.g. 

Anna), as well as a future self (e.g. Frank). Ideals selves, concerning the impression that one should 

consume reflectively, and wherein Fairtrade is the better choice, are also observed (e.g. Maria & 

Mette). Finally, we have also observed feared selves, entailing a fear of being perceived as one who 

consumes Fairtrade only for the sake of appearance (e.g. Maria). 

 

In seeking to create and become accepted for identities influenced by the above-mentioned facets of 

self, we draw on the construct of the symbol seeking consumer from which we observed that our 

group of interview persons appears to consume Fairtrade as tourists and/or tribe members (cf. 

Østergaard & Jantzen, 2000). For tourists, the Fairtrade brand is consumed due to the story it tells 

and/or the experience it provides, and thus due to the feel good sensation and sense of 

meaningfulness (e.g. Mikkel, Frank, Kenneth, Maria & Rebekka). By being imbued with a sense of 

making a difference and being superior, consuming the Fairtrade brand gives the interview persons 

meaningful experience and a sense of a coherent life, as the experience appears to ‘fit’ with what is 

meaningful for them. In terms of consuming as a tribe member, we find that Fairtrade consumption 

is perceived to embrace both desirable and undesirable tribes, and that Fairtrade can be consumed 
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in order to both belong and create distance to certain tribes. Within the group, desired tribes are 

made up by ‘those’ who consume Fairtrade for reasons found ‘right’, such as a caring for others and 

wanting to make a difference, which at the same time creates an undesired tribe of ´others´, who 

consume Fairtrade without having formed an opinion about it and/or just to gain a certain 

appearance of being hip (e.g. Peter), showoff or blessed (e.g. Anna & Maria). 

In regards to the consumption of the Fairtrade brand, we draw on the construct of brands as bearers 

of meaning, and within the group we observed that both possession and exchange rituals appear to 

be means of transferring the symbolic meanings ascribed to the Fairtrade brand into our interview 

persons identities (cf. McCracken, 1986). Within these rituals it appears that reflections as to what is 

‘right’, ‘good’ and ‘conscientious’ is perceived important as rationales for choosing the Fairtrade 

brand (e.g Anna & Kenneth). We do, however, also observe that for some, a ritual through which the 

meaning can be transferred, does not appear to be performed often enough to make the meanings a 

strong part of the identity construction (e.g. Maria). 

 

Based on the Fairtrade brand’s participation in the interview persons’ identity constructions, we find 

Fairtrade to be a part of the group members’ individual faceworking (cf. Goffman, 1990). This is seen 

as the Fairtrade brand either acts, or can act, as a prop signifying symbolic meanings found necessary 

in order to be perceived by others as desired by one or more facets of the self, hereby constructing 

an identity or telling the lifestory of the individual (ibid; cf. Patrick et al, 2002). We therefore argue 

that for the group the Fairtrade brand either is, or might become part of, the individuals extended 

selves (cf. Belk, 1988). Overall, we argue that this group of young people are currently dealing with 

constructing meaningful identities, and find the Fairtrade brand as the bearer of symbolic meanings 

desirable to incorporate into ‘who they are’ when standing on their own two feet. As an example, we 

have within the group observed the Fairtrade brand being imbued with the story of becoming an 

adult, and a desire to be part of ‘a group of young people who are off to save the world’. We 

furthermore observe that all of the interview persons appear as striving for being perceived as 

conscious consumers, and that the Fairtrade brand that can aid them in gaining this self-

representation. 

 

Based on the above-presented findings for Category 2, we therefore argue for theses regarding: 

o That within our group of eight, consumers appear as searching for symbolic meanings of 

caring for others, making a difference, putting money to good use, being a reflective and 

conscious consumer, and thus to transfer these into their identities. 

o That for the group, consuming the Fairtrade brand can be seen feeding into consumer 

behaviour understood by the notions of consuming as a tourist and/or as a tribe member, as 
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it can provide meaningful experiences, as well as a sense of belonging/not-belonging to 

certain tribes. 

o That within the group a means of transferring the symbolic meanings from the Fairtrade 

brand to their individual identities appears to be possession and/or exchange rituals, 

wherein reflective and conscious considerations are found important. Also for part of the 

group, meaning is not transferred due to a lack of ability/willingness to perform a possession 

ritual through purchase. 

o That the Fairtrade brand has become, or is already a part of, the group members’ extended 

selves, and thus can work as an identity building block for the interview persons. 

 

9.3 Findings: Category 3 

In Category 3 we draw on the construct of consumer brand relationships, entailing the notion of 

brand personality a means for developing valuable relationships, combined with the construct of 

brand personality as a relationship facilitator, entailing how congruity between the brand personality 

and the consumer’s self-image can create the foundation for initiating the relationship. The Category 

3 analyses thus formed themes, which entail an understanding of whether the interview persons 

perceive Fairtrade’s brand personality and their individual self-images as congruent, and thus 

whether a foundation for a valuable relationship is present. 

 

Within the interview group we find that congruity between the perceived brand personality and the 

interview person’s self-image can for some be considered high. From the findings in Category 1 it is 

highlighted that the group perceives Fairtrade’s brand personality as being caring, superior and 

responsible (cf. Ch 9.1). From the interviews it appears to us that part of the group desires to project 

a self-image of being a person who cares for others, who makes a difference in the world, and who 

values the superior product (e.g. Mikkel & Kenneth). Seen through the perspective of consumer 

research (cf. Østergaard & Jantzen, 2000), what appears to be meaningful within this part of the 

group when traveling through consumption, is to seek out experiences of making a difference, doing 

good by choosing a product that is more than ‘normal’, and which signifies that money has been put 

to good use (e.g Mikkel & Kenneth). We find that the Fairtrade brand is for some seen as providing 

these experiences, and as a result is consumed based here on (ibid.). We therefore argue that 

congruity between Fairtrade’s brand personality and the self-images of part of the group can be 

seen. Drawing attention to our earlier presented preconception regarding the level of economic 

affluence, it is also interesting to observe that this part of the group appears to have the highest level 

of affluence. This is argued based on these individuals having a high income and both being single 
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with no apparent expenses other than food and housing and so forth. It thus appears to us that 

economic affluence might have a positive impact on the perception of the Fairtrade brand. In this 

thesis, congruity between the perception of the brand personality and the individual’s self-image is 

viewed as the facilitator for the creation of valuable and mutual beneficial consumer-brand 

relationships (cf. Park & Lee, 2005). Based here on, we form a thesis that Fairtrade’s brand 

personality for some is charged with the symbolic meanings they seek in their identity construction, 

and that through the consumption of the Fairtrade brand, these meanings are transferred to the 

individuals identities, which create the foundation for a meaningful relationship between the 

individuals and the Fairtrade brand. 

 

Within the group we also find that for some, there appears to be only a partial congruity between 

Fairtrade’s brand personality and the individuals’ self-images. Although aspired and ideal selves 

entailing desires to care for others, do good, make a difference, consuming reflectively and 

conscientiously, are seen as influencing the identity constructions within this part of the group, other 

undesirable perceptions also appear to be of strong influence (e.g. Frank, Maria, Peter, Anna & 

Rebekka). Overall, we find three brand characteristics creating a conflict with the self-images. From 

the findings in Category 1, we argue that Fairtrade’s brand personality is characterized by being 

ambiguous, superior in a supercilious sense as well as unattainable (cf. Ch.9.1). Within the 

characteristic of ambiguous lies part of the group’s doubt as to who/what the Fairtrade brand 

actually is, as well as an uncertainty in regards to whether the brand can be trusted (e.g. Frank, 

Mette & Anna). The supercilious side of the brand being superior entails a part of the group’s 

impression of Fairtrade as either being blessed or super human, or that consuming the Fairtrade 

brand provides the consumer with an identity of being selfish, non-altruistic and/or only consuming 

the brand in a quest for obtaining a certain appearance. Within this part of the group this impression 

or appearance appears undesirable (e.g. Peter, Rebekka, Anna & Maria). Finally, unattainable entails 

both a strong perception of the Fairtrade brand being expensive, as well as it being extravagant as 

well as affluent and thus raised above others, leading to that the brand is not sought out that often 

(e.g. Peter, Mette & Frank). Here it is interesting to note that these interview persons do not 

perceive themselves as economically affluent, which appears as influencing their perceptions of 

Fairtrade and ability/willingness to seek out the brand. Through the analysis we find that even 

though congruity between aspects of Fairtrade’s brand personality and the individuals self-images 

can be seen, other characteristics appear to be conflicting, leading towards the brand playing a lesser 

role in their identity construction (e.g. Peter, Frank, Anna, Mette, Rebekka & Maria). This appears to 

be due to the brand not actively being sought out, based on either a perceived high cost, an 

uncertainty as to which appearance the individual will project when consuming the Fairtrade brand, 
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or due to a feeling of not being good enough. Based here on, we form a thesis that although 

congruity exists between some aspects of Fairtrade’s brand personality and the individual’s self-

image, other aspects, which are seen as undesirable, create a conflict. In these cases the brand 

personality might thus to some extent act as a facilitator of creating the foundation needed for 

meaningful consumer-brand relationship, but as congruity is only partial, it might keep the consumer 

from engaging with the brand, as some of it’s ‘friend’ qualities are not found attractive. When full 

congruity between the brand personality and the individual’s self-image is not found, the foundation 

for a meaningful relationship appears more questionable (cf. Park & Lee, 2005). 

 

Based on the above-presented findings we thus argue for two theses: 

o When high congruity between Fairtrade’s brand personality and the interview persons’ self-

images is seen, the brand personality appears as a valuable relationship facilitator. 

o When the interview group’s perceptions of Fairtrade’s brand personality are seen as both 

congruent and conflicting with their self-images, the foundation for the creation of a 

valuable relationship appears more questionable. 
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Chapter 10 Discussion 

 

 

 

Chapter  10   Discussion 

 

 

 

In this chapter, the research study findings will be discussed by 

drawing on the constructs presented in the literature review. 

Throughout the discussion opportunities and challenges facing 

Fairtrade will be identified, and recommending remarks will be 

made as to how Fairtrade might be able to deal with these. 
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This thesis is written into the belief that consumption defines us as individuals. Attention is thus 

directed towards the underlying reasoning behind consumer behavior, which is argued to be the 

human need to make sense of the world we meet and achieve a sense of belonging. Using the 

Fairtrade brand as a lens, our research question is therefore firstly centered on gaining an 

understanding of which symbolic meanings the Fairtrade consumer ascribe to the brand, and 

whether such meanings might contribute to the consumer’s identity construction. 

Drawing upon the thoughts of symbolic interactionism, we argue that when the consumer “meets” 

the Fairtrade brand, he will, based on his interpretation of the social context, interact with the brand, 

and through this process ascribe the brand symbolic meanings. In our research study we have 

created a context in which the Fairtrade brand participates. By interacting with the interview group, 

and observing their actions and utterings, we have interpreted which symbolic meanings the group 

perceived the brand as being charged with. Based here on, we construct Fairtrade’s brand 

personality, as this more robust and descriptive representation of the symbolic meanings ascribed to 

the brand provides an element, which the consumer can relate to. The underlying thought is that 

when choosing which brands to engage with, the consumer will prefer brands whose characteristics 

he can relate to and appreciate. Brand personality is argued easier to decode than a number of 

symbolic meanings, from which the consumer must predict which identity he might gain from 

consuming the brand. Brand personality can thus be a relationship facilitator, as it allows the symbol-

seeking consumer to quickly decide whether the brand might aid the construction of a desired self-

image. On the basis of these thoughts and our findings, we have formed a thesis regarding 

Fairtrade’s brand personality, which based on the symbolic meanings ascribed to the brand by the 

interview group, was interpreted as characterized by being caring, superior, responsible, ambiguous 

and unattainable (Ch.9.1). 

 

With reference to Goffman’s notion of facework, wherein an individual in a given social context will 

present the face perceived most suitable and acceptable, we acknowledge that by placing the 

interview group in a context in which the Fairtrade brand participates, the faceworks or identity 

constructions observed are inevitably influenced by the Fairtrade brand being ‘forced’ onto the 

‘stage’ as a possible ‘prop’, which the interview person must deal with. Although we have observed 

that the interview group consists of individuals who desire to consume brands, which can aid them in 

constructing an identity of being one who cares, makes a difference and puts thought into what is 

consumed (Ch.9.2), we argue that in another social context, other parts of the multifaceted self 

might influence the consumer’s facework. In a different context, other aspirations or desired 

appearances might be more meaningful and/or acceptable, thus creating another self-

representation. One could imagine social settings, in which the individual would like to be accepted 
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for an identity of being even more conscious in their consumption, or where caring for others is not 

found meaningful, and where these selves are thus suppressed to the backstage. Also, we recognize 

that when being presented with the Fairtrade brand, the interview persons are “reminded” of the 

cause as something they might aspire to support, and if not being shown the brand, they might not 

have thought about it. As a consequence, we assume that the interview persons might have put 

more thought into their appearance, and might have sought to come across as individuals, who value 

Fairtrade as highly as we might appear to, as we, by writing a thesis about this subject, might come 

across as being rather devoted to social sustainability. The faceworks observed are thus those 

negotiated during the interaction within the interview persons, and a result of the interpretation of 

the social context we have contributed in forming. Nevertheless, as we have merely constructed a 

context wherein the Fairtrade brand participates, observing how the interview persons make sense 

of and wish to be perceived herein, provides us with an understanding of how the interview persons 

will seek to construct their identities when the Fairtrade brand is present. 

 

As reflected upon in the literature review (Ch.5), the self reflects society. Having observed our 

interview group finding aspects of altruism or showing a commitment towards social sustainability to 

be elements they desire to incorporate into their identities, we argue that the interview persons find 

themselves situated in a context wherein such issues are meaningful. Being confronted with the 

Fairtrade brand we observe that the interview group expresses a desire, or even an obligation, to be 

persons who are caring and responsible; and thus we argue that the interview persons appear to be 

searching for means to deal with the global issues of sustainability - a thought we proposed in the 

offset of the thesis, namely that consumers look to brands and goods to help them deal with new 

trends and issues (Ch.2). During the analysis, we have observed and interpreted the interview 

persons to ascribe the brand symbolic meanings such as being caring, making a difference, taking 

responsibility and so forth. With reference to McCracken’s Meaning Transfer Model (Ch.5.3.2), we 

argue the Fairtrade brand to be drawing on a culturally constituted world, in which altruism is a 

valued building block. This is seen as the interview group appears to decode symbolic meanings from 

the Fairtrade brand, which hold altruistic values. We therefore argue that Fairtrade through their 

marketing activities are successfully charging the brand with symbolic meanings of altruism. 

Consuming the Fairtrade brand on this basis, the brand is also seen as continuously constituting this 

cultural world, and thus continually creates the basis for the brand as a provider of these values and 

meanings. 
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10.1 When the Brand Personality acts as a Relationship Facilitator 

Based on the brand personality and the consumer faceworks observed during the interview analyses, 

we formed the thesis that when high congruity between Fairtrade’s brand personality and the 

interview person’s self-image is seen, the brand personality appears as a valuable relationship 

facilitator, as we propose such congruity to form the foundation for a valuable consumer-brand 

relationship (Ch.9.3). This thesis is formed based on our findings showing that, for part of the 

interview group, Fairtrade’s brand personality appears characterized as caring, superior in a positive 

sense as well as responsible. Furthermore, we find that these meanings are sought when this part of 

the interview group is shopping for experiences that can aid them in creating a meaningful life, in 

which altruism appears to be valued. Based here on, we argue for a congruity between Fairtrade’s 

brand personality and this part of the interview group’s self-images. Drawing on insights of how 

humans form relationships, we argue that when a consumer ‘appreciates’ a brand’s personality, he 

will be more willing to demonstrate self-disclosure and thus commit to the brand (cf. Ch.5.5). In 

connection to this, we have observed that this part of the interview group actively seeks out and 

prefer the Fairtrade brand, and therefore show an appreciation of the characteristics the brand has. 

As these interview persons appear to find Fairtrade’s brand personality attractive and desire to 

project similar characteristics, we argue them willing to engage with the Fairtrade brand as it has 

become a means to express and become accepted for this identity. 

Based on this willingness, we propose that Fairtrade holds a clear opportunity of forming valuable 

consumer-brand relationships with these consumers. By drawing attention to the belief that if 

Fairtrade consumers are engaged in a co-productive brand building process, not only can Fairtrade 

gain the means of continuously providing consumers with what they seek, the consumer can 

furthermore, through emotional exchange with the brand, develop trust and satisfaction, leading to 

a commitment to and preference of the brand. Working strategically with consumer-brand 

relationships as the facilitator for co-creative brand building is thus argued to ultimately result in a 

changed behavior amongst the Fairtrade consumers, as they will both be aware of and engaged with 

the Fairtrade brand. 

 

In order to grasp this opportunity the consumer-brand relationship must, however, entail more than 

a congruity or “match” between identities in order to achieve co-creative brand building (cf. Ch.5.5). 

Valuable and mutually beneficial relationships also require two-way communication and reciprocity. 

Having the opportunity and foundation to form these valuable relationships with part of the 

interview group where congruity between the brand personality and the individual’s self-image is 

seen, it is essential for Fairtrade to work towards making the brand a real ‘friend’, and thus a 
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legitimate partner of the relationship dyad. This should be done by encouraging and incorporating 

consumer feedback into the marketing activities, hereby giving consumers the opportunity to feel 

appreciated and valued as “friends”. It is emphasized that in a co-creative branding approach, 

consumers must actively be ‘invited in’ and participate in determining the brand value, as such 

interaction is the key for a brand to stay in tune with ever-changing consumer needs and wants (cf. 

Vargo & Lusch, 2004). From the brief run-through of Fairtrade’s marketing activities (Ch.4), we argue 

that although having various touch points, from which a two-way communication and feedback loop 

could be achieved, it appears to us that these are primarily used to create awareness of the brand. In 

our point of view, the social media Facebook, as well as different social events such as Fairtrade’s 

participation in the Roskilde Festival, provide obvious possibilities for Fairtrade to interact with both 

current, but also potential consumers, by actively engaging and showing them that they are 

appreciated, entailing that Fairtrade wants to listen to their thoughts, ideas and experiences with the 

brand and that a mutually beneficial relationship is desired. None of our interview persons expressed 

any experiences of dialogue or interaction with Fairtrade, which leads us to argue that for our 

interview group, Fairtrade could utilize their marketing touch points in a much more interactive way. 

Therefore, in order to build and use consumer-brand relationships as a means to co-create brand 

meaning, and thus in turn change the behavior of the Fairtrade consumers, it is essential that 

Fairtrade in their marketing activities, find a means to engage in a dialogue with the consumers, 

show appreciation of their inputs and utilize these in future marketing executions. 

 

Within the part of the interview group where high congruity between Fairtade’s brand personality 

and the consumer self-image is seen, the Fairtrade brand appears to be consumed in a way, which 

fits into our understanding of consuming as a tourist. In order to build valuable relationships with 

this part of the group, it is therefore crucial that Fairtrade’s marketing activities continue to provide 

meaningful experiences, as this is what these consumers will be searching for when selecting brands. 

In the current marketing initiatives we see Fairtrade as providing experiences in regards to café visits, 

cooking (the Fair Food cookbook), and through social events such as the café and coffee tasting at 

the Roskilde Festival. However, we argue that Fairtrade should continuously strive for a co-

production with these consumers of ‘what is a meaningful experience’, as Fairtrade must work to 

nurture and preserve the experiences of e.g. feeling happy inside or getting a unique story. This can 

be done by engaging the consumer in the above-mentioned co-creative and interactive process, 

wherein Fairtrade can learn and thus stay in tune with, not only what the consumer would like to 

experience, but also how the brand can embrace these experiences. What becomes crucial for 

Fairtrade is thus to stay in touch with what is found meaningful within the culturally constituted 

world, which these consumers are both embedded in, and co-creators of. This requires consumer 
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feedback in order to stay in tune with current issues, trends and pressures, which the consumers are 

seeking to deal with. As the Fairtrade brand also constitutes this same world, engaging in a co-

creative brand building process, Fairtrade is thus at the same time working to ensure that the 

symbolic meanings the brand is charged with, continue to be meaningful. We thus argue that 

Fairtrade by creating touch points encouraging interaction and two-way communication with 

consumers, who already find the brand attractive, the organization can create a valuable setting for 

co-creative brand building, through which they can work with a continuous delivery of meaningful 

experiences. Showing appreciation and valuing the consumers as ‘friends’, Fairtrade can initiate 

emotional exchanges, which commit consumers further to the brand, increasing the willingness not 

only to hear news about the brand of their choice, but also to provide feedback to the brand team. 

This might in the end lead to Fairtrade becoming a stronger market actor due to the belief that if a 

consumer feels committed to a brand and feels a sense of trust and satisfaction, he will also more 

actively seek out this brand and choose it over others. 

 

10.2 When Partial Congruity Creates Potential Challenges 

Apart from the above opportunities, our research study also showed potential challenges for 

Fairtrade. Despite the Fairtrade brand being characterized as caring and responsible, part of our 

interview group also tied a number of seemingly undesirable symbolic meanings or characteristics to 

the brand. Here we refer to Fairtrade’s brand personality being characterized as ambiguous, superior 

in a supercilious sense and unattainable – all of which appear as unattractive ‘friend’ qualities. Based 

on these findings, we formed the thesis that when the interview group’s perceptions of Fairtrade’s 

brand personality are seen as both congruent and conflicting with their self-images, the foundation 

for the creation of a valuable relationship appears more questionable (Ch.9.3). The perceptions of 

Fairtrade as being ambiguous, supercilious and unattainable are in this connection argued to be 

challenging elements in terms of forming valuable consumer-brand relationships. We argue that 

when considering consuming the brand, the perceptions of Fairtrade being ambiguous and 

supercilious, might lead to this part of the group being in doubt of what they actually gain by 

consuming the brand. What appearance and thus identity will it provide? Is it one of being selfish, a 

showoff or someone, who does not put any thought into his consumption? In which social tribes will 

the consumer belong if consuming the brand? Which meaningfulness is the brand talking in to, and 

also – can it be trusted? We argue that this doubt may cause for the brand to appear less attractive, 

and for hesitation in regards to engaging fully with the Fairtrade brand, thus working against the 

formation of a valuable relationship. In addition, as part of this group also perceives the brand as 

unattainable, either in terms of the economic investment needed or by being above others, being a 
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“person” who is somehow out of reach, we do not see these elements of Fairtrade’s brand 

personality as relationship facilitators for this part of the group. We therefore argue that the 

Fairtrade brand faces the challenge of not having a strong foundation for building valuable 

consumer-brand relationships with this part of the interview group, as they, due to these undesirable 

‘friend’ qualities, appear less willing to engage further with the brand. Also it appears that the 

brand’s attractive offerings of being caring and responsible do not overshadow these undesirable 

qualities. 

 

In this connection, we propose that Fairtrade must seek to interact with this part of the interview 

group when they are in the process of interpreting and decoding the cultural and symbolic meaning 

the brand is charged with. We propose that by forming consumer-brand relationships, Fairtrade will 

gain an arena for interaction with the consumers, and that Fairtrade hereby can gain insights into 

their interpretation of the brand’s symbolic meanings, and thus their perceptions. Apparently, this 

part of the group interprets the brand as drawing upon other meanings than the ones intended by 

Fairtrade’s marketing. A co-creative brand building approach can therefore also prove beneficial 

when addressing this part of the interview group. However, focus should in this case be on creating 

mutually beneficial brand meanings, from which a brand personality that the consumers can find 

congruent with their own self-images can be formed - hereby making the brand an attractive ‘friend’. 

We believe that this can be done by utilizing the insights gained from our research study, as these 

give an indication of the Fairtrade brand’s undesirable characteristics. With reference to Head of 

Communications at Fairtrade expressing doubt as to how insights form interacting with consumers 

can be utilized, we argue that by working strategically with brand personality, Fairtrade can identify 

even hidden perceptions of the brand, and help the marketing strategies to become more focused on 

the consumer (cf. Lee, 2009). Gaining this understanding, Fairtrade can thus in their marketing 

executions seek to either avoid drawing upon the meanings forming these perceptions, or seek to 

make the linkage to the desirable meanings stronger. As an example Fairtrade could seek to 

demystify the perception of the products being overpriced, and instead draw attention to the fact 

that the products are priced similar to other quality products. Also, Fairtrade could seek to make the 

‘good done’ by consuming the brand more clear, transparent and trustworthy, hereby creating a 

distance to the perception of Fairtrade being ambiguous, and that consuming Fairtrade is done for 

the sake of appearance or showing off. Based here on, we thus argue that Fairtrade should seek to 

engage and interact with this part of the group so that a co-creative process can be initiated, from 

which an attractive brand personality can be formed, and thus also the foundation for a valuable 

consumer-brand relationship. Having ensured this foundation, Fairtrade can then work at becoming 

an appreciated ‘friend’ of the consumer, which then might lead to an enhanced commitment to the 
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brand, which in turn can result in a preference towards the brand, and thus a changed consumption 

behavior. 

 

10.3 Being Accepted for the Desired Self-image 

In this thesis, overriding interest is on the symbolic consumption of the Fairtrade brand, and thus 

whether the consumer may draw on the symbolic meanings the brand carries to construct a desired 

identity. A key factor in this line of thought is that an individual’s identity is socially constructed, and 

thus dependent on the interaction with, and acceptance from other individuals. We therefore find it 

relevant to draw attention to the fact that although we within the interview group observe identity 

constructions, in which individuals seek to draw upon the symbolic meanings held by the Fairtrade 

brand, these desired identities cannot be achieved without the interpretation and acceptance from 

the social context. With this in mind, we now draw attention to additional challenges facing the 

Fairtrade brand. 

 

We have found that for part of the interview group, in which only partial congruity between 

Fairtrade’s brand personality and the consumer self-image was found, the amount of Fairtrade 

products purchased is rather low, although a desire to consume the Fairtrade brand to a greater 

extent is present. We found that perceptions of the Fairtrade brand personality being unattainable 

appear to be a hindrance for a larger Fairtrade consumption. Perceiving the Fairtrade brand as 

expensive, it appeared that part of the interview group did not actively seek out the Fairtrade brand. 

Thus, a possession ritual through which the attractive symbolic meanings can then be transferred 

from the brand to the interview persons is either limited- or not practiced at all. As we in this thesis 

view consumption as a means of identity construction, we argue it challenging for Fairtrade that 

these consumers do not seem to find other means of possessing the brand than through purchase. 

The consequence appears to be that the desirable meanings the brand carries are not transferred 

into these consumers’ identities. If not being able to use the brand to express a desired identity, the 

individuals will not be able to seek and gain acceptance from their social context of this desired 

appearance. The Fairtrade brand does therefore not act as an identity building block, which 

decreases the attractiveness of committing to the brand. As the individuals will probably find it 

difficult to see how they will benefit from engaging with the brand if not being able to make a 

purchase, these consumers are thus proposed less willing to enter the relationship dyad, which in 

turn can prove challenging in regards to building consumer-brand relationships which these 

individuals. 
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In this thesis we chose to focus on consumers rather than customers, and argue that purchase is not 

the only way to possess a brand and thus transfer meanings into ones identity. Due to the Fairtrade 

brand’s intangible nature, we argue that it can be possessed in various ways, for example by being 

friends with Fairtrade on Facebook and showing the brand on ones profile, carrying about a grocery 

bag with the Fairtrade brand printed on, or by participating in Fairtrade events and then later share 

the experience with one’s social surroundings. Such “intangible” consumption or possession would in 

a social context allow the consumers to actively ‘show’ that they are in fact ‘supporting’ Fairtrade, 

thus providing a needed means of transferring the symbolic meanings carried by the Fairtrade brand 

into the consumers identities without necessarily having to purchase the brand. Also, the consumer 

would be able to project this self-representation to others and through the process of interpretation 

and interaction seek acceptance hereof. Being a building block in the consumer’s identity 

construction, commitment to the brand is likely to occur, which can lead to positive word-of-mouth, 

as the consumer will appreciate and support the brand. This word-of-mouth may also lead to 

changes in other consumers’ behavior and purchase patterns, as one’s social context is often viewed 

as a reliable source of recommendation and advice. We thus argue that providing this means of 

acceptance could prove beneficial for Fairtrade. 

 

In line with the above reflections, we would also like to draw attention to the nature of the product 

categories in which the Fairtrade brand is present, which include fast-moving-consumer-goods such 

as tea, coffee, chocolate, body care products and so forth. In this connection, we argue that buying a 

bag of tea, seeking and gaining acceptance from others is difficult. This because it is rather hard, if 

not to say impossible, to tell from a cup of brewed tea or coffee that it is Fairtrade, as the brand, the 

symbol for recognition, is no longer visible. That is unless the consumer invites friends over, and 

places the bag of tea in the middle of the table, or actively tells that it is Fairtrade tea in the cups. 

Especially for consumers who seek to belong or not belong in certain tribes, and thus depend on 

symbols to show this, we argue it difficult to use the Fairtrade brand as an identity building block, 

which provide a challenging situation for Fairtrade. Viewing these consumers as searching for 

symbols that can allow them to be recognized by other members, as part of the same tribe, not 

being something the consumer can actively put forth for recognition, decreases the Fairtrade brand’s 

ability to aid the identity construction. Interestingly, within the part of our interview group where we 

have observed partial congruity and less sign of the Fairtrade brand being used as an identity 

building block, the individuals are observed as consuming as tribe members, indicating that for these 

young individuals, belonging to a certain tribe appears important. Based here on, we are thus 

encouraged to argue that although the Fairtrade brand is perceived as desirable to consume in 

connection with constructing an identity of being caring, making a difference and reflective 
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consumption choices, one key challenge for Fairtrade is the lack of being seen as, and accepted for, 

having the Fairtrade brand as a part one’s extended self. One way for Fairtrade to change the 

behavior of this group of young consumers, might therefore be to more actively provide the means 

for imbuing the symbolic meanings carried by the Fairtrade brand into their identities, without 

purchase being the only solution. If achieving this, the brand can become a needed or attractive 

means of forming a desirable identity, and the foundation for a meaningful consumer-brand 

relationship will thus, with reference to the above-mentioned findings and reflections, be formed. 

 

10.4 Building Consumer-Brand Relationships 

In the second part of the thesis’ research question an understanding of how Fairtrade through the 

notion of brand personality can build valuable consumer-brand relationships, is sought. Firstly, based 

on the above discussion, we argue that when high congruity between Fairtrade’s brand personality 

and the consumer’s self-image is seen, the brand personality can work as a facilitator for a mutually 

beneficial relationship. Here in, meaningful experiences can be co-created and negotiated on a 

continuous basis, thus ensuring that the consumer will continue to find the relationship meaningful 

and attractive. The notion of brand personality can thus aid Fairtrade in initiating such valuable 

consumer-brand relationship. 

 

Secondly, when conflict between the brand personality and the individual’s self-image is seen, only a 

partial congruity is found, which leads to a questionable foundation for a valuable consumer-brand 

relationship. In these cases, the notion of brand personality can facilitate such relationships by 

enabling an identification of the hidden undesirable perceptions of the Fairtrade brand. Taking these 

into account, Fairtrade can in their marketing executions attempt to avoid these 

undesired/unattractive characteristics by making the brand personality more attractive. From this 

Fairtrade will be able to facilitate relationships, wherein desired brand meanings can be co-created, 

which can then lead to a valuable and mutually beneficial consumer-brand relationship. 

 

Furthermore, working strategically with the notion of brand personality, Fairtrade can gain insights 

into how consumers use the brand in their identity constructions, and thus how allowing for the 

possession of the brand through other means than purchase, can prove beneficial. We argue that by 

providing other means of possession, Fairtrade can build relationships through which consumers, 

who are not able to buy the brand, can still form a desirable self-representation and seek acceptance 

hereof. Furthermore, providing other means of possession might also aid customers in achieving the 

acceptance, which might otherwise be difficult to get, due to the nature of the products on which the 
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Fairtrade brand is placed. By becoming a more visible identity building block, the Fairtrade brand 

becomes more attractive, and a relationship can thus be initiated. 

 

Therefore, referring to the Head of Communications at Fairtrade expressing a difficulty to both 

understand and change the current behavior of the Fairtrade consumers (Ch.2), based on the above 

reflections and discussion, we argue that by drawing on the notion of brand personality, Fairtrade 

will be able to gain a deeper understanding of why consumers act as they do. Furthermore, we argue 

that by focusing more on initiating consumer-brand relationships, Fairtrade will not only acquire an 

arena for interacting and co-creating brand meanings with their consumers, they will also be able to 

create a stronger commitment, thus creating preference towards the brand, and in turn change 

consumer behavior. 
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Chapter 11 Conclusion 

 

 

 

Chapter  11   Conclusion 

 

 

 

In this chapter, concluding remarks are made regarding the 

offset of the thesis, our research study approach as well as the 

final outcome of the master thesis. The chapter thus serves as 

a sum up of the research study, and presents the final 

conclusion of the thesis. 
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Throughout this thesis an understanding of how Fairtrade, through a co-creative branding approach 

and the notion of brand personality, can build valuable consumer-brand relationships has been 

sought. Our motivation stemmed from the challenge facing Fairtrade, namely that consumers are 

aware of and positive towards the brand, but only few choose to purchase Fairtrade products. Head 

of Communications at Fairtrade thus expressed a need to change consumer behavior, but that it is 

found difficult to gain insights into why consumers do not commit more to the brand. 

 

In our area of research we proposed that a way for Fairtrade to change consumer behavior is to 

move marketing activities away from focusing on creating awareness, to instead focus on building 

relationships with consumers, and actively engaging them in a co-creative brand building process. 

We proposed the notion of brand personality as a facilitator for such relationships, as it provides an 

element the consumer can relate to and build bonds with. The notion of brand personality holds that 

if congruity between the brand personality and the consumer self-image exists, consumers are likely 

to feel motivated to purchase the brand, as by accepting and appreciating its characteristics, they 

feel committed to the brand and thus become willing to engage in a co-creative process. On the basis 

of this we formulated the thesis’ research question: Which symbolic meanings or brand 

characteristics do Fairtrade consumers ascribe to the brand, and do these aid the consumer in his 

identity construction? From these insights, how can Fairtrade through the notion of brand personality 

build valuable consumer-brand relationships? 

 

Inspired by McCrackens long interview method, we therefore conducted a qualitative research study 

in order to understand, firstly, how consumers perceive the brand personality, and secondly, what 

consumers look for when constructing a desirable identity, and thus if the foundation for a valuable 

consumer-brand relationship was present. 

From our analysis we found Fairtrade’s brand personality to be characterized as being caring, 

responsible, superior, ambiguous and unattainable, and that the Fairtrade brand carries symbolic 

meanings, which our interview persons found attractive to incorporate into their identities. In this 

connection we have found that the Fairtrade brand is either desired to, or is already, part of the 

interview persons’ extended selves, and can thus aid him/her in projecting a desired self-image, by 

being a tangible identity building block. However, for part of the group, the characteristics of being 

superior in a supercilious way, ambiguous and unattainable were found undesirable. Furthermore, 

we found that when high congruity between Fairtrade’s brand personality and the consumers’ self-

images is seen, the notion of brand personality appears as a valuable relationship facilitator. 

However, when elements of Fairtrade’s brand personality are seen as conflicting with consumers 
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desired self-images, the foundation for a valuable relationship appears questionable, as only partial 

congruity is found. 

 

From discussing and reflecting upon these findings, we conclude that when high congruity is seen, 

the notion of brand personality can work as a facilitator for developing mutually beneficial 

relationships in which co-creative brand building processes can be initiated. Here in meaningful 

experiences can be negotiated on an ongoing basis, thus ensuring that the consumer will continue to 

find the relationship meaningful and attractive. When partial congruity is seen, the foundation of a 

valuable consumer-brand relationship is questionable. In this situation Fairtrade can benefit from the 

notion of brand personality, as it enables the identification of hidden undesirable perceptions of the 

brand, and thus through co-creation guide the focus of the marketing initiatives into making the 

brand personality more attractive and thus facilitate the desired relationship. Furthermore, working 

strategically with the notion of brand personality can raise Fairtrade’s attention to the potential 

positive outcome of creating more possibilities for consumers and customers to possess the brand 

without purchase necessarily being the means to this. Through this, the Fairtrade brand can aid 

consumers with constructing desirable identities by gaining acceptance hereof, thus raising their 

desire to commit to the brand, which might lead to preference and purchase. 

 

Overall, we thus conclude that Fairtrade, through the notion of brand personality, can build valuable 

and mutually beneficial consumer-brand relationships as consumers will prefer and commit to 

brands with personalities that are congruent with their self-image. Through these relationships, 

Fairtrade will acquire a forum for gaining insights into consumers’ perceptions through interacting 

and co-creating brand meaning with their consumers, committing them to the brand by providing 

the meanings they seek in order to construct desirable identities, which can ultimately result in 

changes in consumer behavior. 
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Chapter 12 Further research 

 

 

 

Chapter  12   Further Research 

 

 

 

In this chapter, reflections regarding the contribution of the 

master thesis, as well as perspectives and thoughts for further 

research are presented. 
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Within this thesis we have addressed how a group of Fairtrade consumers construct their identities 

aided by the Fairtrade brand’s ability to transfer meaning from a culturally constituted world to the 

individuals. The thesis is therefore written into the academic debate of how brands and possessions 

become valued means for the consumer to express his identity. It is our impression that this debate 

focuses primarily on high-involvement possessions such as high-end cars and designer handbags. We, 

however, find grounds for arguing that the Fairtrade brand, found on low-involvement products, can 

also participate in the consumer identity construction, and facilitate valuable consumer-brand 

relationships. We therefore argue that our thesis contributes with insights into the debate of how 

low-involvement brands can participate in the consumer’s identity construction. Furthermore, we 

find that our research invites further investigation of several interesting matters. Firstly, low-

involvement products such as tea and chocolate are usually consumed quickly, which raises interest 

into ‘how lasting’ the experience really is, and thus ‘how lasting’ the identity might be? When sharing 

a Fairtrade chocolate bar with a friend, the consumer might project a self-image of caring for others, 

and thus chooses Fairtrade over ‘regular’ chocolate, but once the chocolate is eaten, is the consumer 

then still perceived as such? And for how long? In the contrast scenario, being in possession of a 

Gucci handbag, the consumer will probably be seen with this bag on several occasions, thus 

continuing to express and reinforce this ‘Gucci’ self-image. Does the identity then ‘last’ longer? Based 

on these wonderings, we would find it interesting to further look into how identity constructions 

formed using low-involvement brands are perceived compared to those constituted by higher-

involved products. Will identities constructed using high-involvement brands for example 

overshadow those of low-involvement? 

 

Additionally, further research into the potential impact of the seemingly high competition for the 

consumer’s attention found among low-involvement brands could prove interesting. When gazing 

through the supermarket the consumer is confronted with numerous sustainability claims – e.g. 

organic, Swan-marked, UTZ, Rainforest Alliance etc. Knowing more about whether the market for 

‘extra-claims’ products is overcrowded, and whether the consumer finds it difficult to choose what to 

consume, could be beneficial when debating identity construction using low-involvement brands. We 

wonder, whether this overcrowded market might lead to a more ‘random’ choice-making, and thus 

that what ends up in the trolley is more coincidental, as the consumer will meet more than one 

brand, which can aid him in being perceived as for example ‘caring for others’. We also wonder if this 

might lead to the consumer not committing specifically to one brand, such as Fairtrade. We 

therefore find it interesting to know more about how these many brand offerings affects the identity 

construction. How is the consumer’s appearance impacted if an identity is formed using multiple and 

weekly changing brands, and how can Fairtrade deal with this? An understanding of whether the 
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position of ‘being the consumer’s means to dealing with social sustainability’ is taken, or if Fairtrade’s 

message is drowning in the crowd, could further contribute to addressing, why Fairtrade consumers’ 

behavior does not comply with their awareness of and attitude towards the brand. Therefore, 

further research into the competitive landscape in which the Fairtrade brand is currently navigating, 

might provide a deeper understanding of why Fairtrade consumers do not commit more to the 

brand. 

 

Based on the above reflections, we thus argue that our thesis encourages further research in regards 

to the nature of identity constructions based on low-involvement brands, as well as to Fairtrade’s 

competitive landscape. We believe that a deeper understanding of these elements can provide 

interesting and beneficial insights in connection with Fairtrade’s current challenge of changing the 

behavior of their consumers, as well as providing insights to the academic debate of consumer’s 

identity construction through symbolic consumption. 
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Appendix 8 

Interview with Anna, May 17th 2010 

 

I: Jamen, til at starte med så vil jeg vise dig det her mærke.. 

A: Yes.. 

I: ..Som du jo så nok kender.. 

A: Mmm.. 

I: Og så, bare hvis du vil fortælle mig, hvad tænker du umiddelbart lige når du ser det? 

A:(lille pause) Uhm.. Jeg tænker umiddelbart at det er et godt produkt 

I: Ja 

A: Øhm.. Og jeg må indrømme at nu har jeg ikke sådan sat mig vildt meget ind i Fairtrade, øh, men altså 

jeg tænker at det er, at de personer der har været med til ligesom at lave produktet, at de har fået, at de 

har haft nogle ordenlige arbejdsbetingelser, at de har fået en ordentlig løn for det de har lavet, og.. 

I: Mm. 

A:..og, det er umiddelbart det. Og så har jeg tænkt over at jeg synes tit at, øh, at nu står der jo ikke noget 

om at det er økologisk, men jeg synes rigtig tit at det hænger sammen.. 

I: Mm. 

A: Jeg synes ofte at Fairtrade produkter også er økologiske.. 

I: Ja 

A:.. og det er da også noget der sådan tiltrækker 

I: Er det så fordi du typisk har gået efter et økologisk produkt, og så set at det har været Fairtrade? 

A: Uhm... (lille pause) Det er faktisk et godt spørgsmål, jeg tror sådan lidt at det er en blanding i 

virkeligheden, jeg tror det er fordi at det sådan, jeg tænker det produkt er, jeg sådan.. at det er godt, 

både for mig og dem der har lavet det.. umiddelbart, øhm... 

I: Hvad lægger du i ordet godt, når du sådan kobler det på den måde? 

A: Øhh.. jamen altså, det er lidt det der med at det er nogle mennesker der har haft nogle ordentlige 

arbejdsbetingelser, og for mig, ihvert fald at det er.. må jo.. er nogle råvarer der er noget bund i, altså 

som er lavet på ordentlig vis. 

I: Mm. Er der nogen, nu sagde du et produkt, er der nogen bestemte produkter du tænker mere på end 

andre, eller hvad man skal sige, hvad kommer du først til at tænke på for nogle? 

A: Umiddelbart kommer jeg til at tænke på kaffe, øh, fordi jeg tror det sådan er det første Fairtrade 

produkt jeg egentlig har købt. 
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I: Ja 

A: Øhm.. Så jeg kommer til at forbinde det meget med sådan nogle kaffebønder der går et eller andet 

sted.. der hvor kaffen kommer fra! 

I: Der hvor kaffen gror (griner).. ja.. 

A: Ja, lige præcis, ja... 

I: Ja. Sådan rent, sådan visuelt, hvad synes du så det forestiller? 

A: Øhhhm... Altså jeg kommer egentlig først til sådan at tænke at det er blade, tror jeg.. 

I: Ja 

A: Erhmm.. men der er faktisk også en mand (griner).. 

I: Ja 

A: Ja (latter i stemmen), det har jeg faktisk ikke set før, det er lidt sjovt. Øh, ja.. altså hvis jeg ser at det 

sådan er manden, så ser jeg det som at der er noget himmel, det blå, og at det grønne, det så måske er 

noget af det han arbejder med, ik, øh.. 

I: Så er der så også sort 

A: Så er der også det sorte: det er ham (griner) 

I: Det er ham (griner) 

A: Det er manden... (griner).. Ja, en sort mand. 

I: Ja 

A: Ja 

I:  Synes du ud over at du lige har noget blåt og noget grønt, synes du så at det gør noget særligt for dig 

at den er sort, baggrunden? Siger det dig noget særligt? 

A: Øhm.. Altså på en eller anden måde så tænker jeg sådan lidt kvalitet, øh, ja.. og hvorfor jeg lige gør 

det, det ved jeg egentlig ikke, øhm, men synes der var på et tidspunkt et eller andet firma der også 

brugte det sorte, som sådan mærkning af kvalitetsvarer, at det var noget sort.. 

I: Ja.. 

A: Øhm, ja.. jeg ved ikke som det havde gjort en forskel hvis det var hvidt, jeg tror måske ikke det havde 

været helt ligeså effektfuldt, med det grønne og det blå i forhold til. 

I: det havde blegnet lidt måske..? Hvad er kvalitet for dig? 

A: Ehhhh... Kvalitet? Ehm, altså hvis vi snakker sådan madprodukter, så er det noget som er, som er.. 

mm... som at... ja.. Åh, det er et svært spørgsmål (griner) Øhm.. 

I: Ja, det er måske ikke lige så tit at man sådan tænker over, hvad man egentlig sådan lægger i det.. 

A: Nej... (pause) Kvalitet..? Men jeg tænker det er noget, der ikke er sådan.. det er et produkt, som ikke 
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er en blanding af alt muligt, som ikke er tilsat alle mulige E-numre, og.. øh.. sådan, jeg tænker det er 

sådan er de der gode råvarer, som er.. sådan den gode kaffe.. som de har hentet direkte fra bønnen, og.. 

I: Ja  

A:..ja.. det tror jeg sådan egentlig er det.. at det ikke er sådan er et eller andet der er stået og lavet på... 

kolber i et, øh, forsøgscenter eller sådan noget.  

I: Ja.. 

A: Noget der kommer fra naturen. 

I: Ja, fra naturen? 

A: Ja. Mm. 

I: Men, kan du prøve at fortælle mig om en af de gange, eventuelt en af de sidste gange, hvor du har 

købt et Fairtrade produkt? Kan du huske hvornår det var? 

A: Erhmm.. Det har højst sandsynligt været chokolade faktisk 

I: Ja? 

A: Som er den chokolade der ligger der 

I: Som er den chokolade der  

A: Ja. 

I: Den ser god ud.. 

A: Ja! værsågod (Griner) Jamen altså det er, øh, det er jo økologisk mørk chokolade, Fairtrade Max 

Havelaar, fra Føtex, og det er egentlig fordi at, øhm... at jeg netop synes at det sådan er god kvalitet, og 

så fordi jeg er ikke sådan en der kan spise helt vildt meget mørk chokolade, fordi at det også netop det 

her, altså...  

I: Det mætter meget. 

A: .. jeg tror det er 70% eller et eller andet, så det er jo sådan rimeligt heavy.. 

I: Mm. 

A: Øhm, men at jeg tillader mig selv at spise det til min kop kaffe, og så spiser jeg to stykker, og så synes 

jeg at jeg har forkælet mig selv lidt.. 

I: Mm. 

A: Øhm.. 

I: Så du forbinder det sådan med at forkæle dig selv.. 

A: Ja, det.. 

I: ..sådan når du køber chokolade eller når du køber de her Fairtrade produkter? 

A: Mm! Ja.. Så er det sådan forkælelse, og så i starten var det sådan lidt at øh, altså at så har jeg måske 
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spist noget andet mørk chokolade, sådan noget billigt, et eller andet Marabou, eller noget, øhm.. Men så 

tænkte jeg sådan, ´Ej, jeg spiser det sgu så sjældent altså så, øh, så synes jeg godt, så må det gerne være 

ekstra - kræs. Ja. 

I: Ja. Så det er typisk, hvis du skal købe Fairtrade produkter, så er det typisk chokolade og.. 

A: Kaffe.. 

I:.. kaffe, mm, ja.. 

A: En sjælden gang har jeg købt bananer, men det er kun hvis det kan betale sig.. (griner) 

I: Ja 

A: Hihi.. Ja! Men eller tror jeg faktisk ikke, sådan.. 

I: Så det ville også gøre en forskel for dig, hvis det ikke var Fairtrade du købte. For du synes du får det her 

lidt ekstra, sådan lidt kræs? 

A: Mm.. Ja, altså jeg tror i virkeligheden at i første omgang er jeg nok mest gået feter det fordi det var 

økologisk, tror jeg.. 

I: Ja 

A:.. så er det bare sådan en ekstra bonus at det også er Fairtrade 

I: Mm. 

A: Øhm, og så tror jeg bare, denne her er jo også sort! Altså, den ser også sådan lidt eksklusiv ud, og der 

er kakao-bønner på og sådan noget, så det ser sådan..uuhhh.. godt.. 

I: Er økologi vigtigt for dig? 

A: Altså, jeg ville jo ønske at jeg kunne købe økologisk altid.. 

I: Mm. 

A: Øhm, men jeg er også studerende, og øh, vælger det fra, øh, på nogle produkter, ik.. 

I: Mm. Men når det skal være lidt ekstra, så.. 

A. Så køber jeg økologisk, og jeg køber også økologisk mælk og sådan noget, så.. jeg vil gerne, men jeg 

synes også at nogen gange, så koster det dobbelt så meget, og så betyder det alligevel ikke så meget 

for mig, at jeg vil leve det mindre, eller havd man skal sige.. 

I: Kunne du så forestille dig at du ville ændre dine indkøbsvaner, eller hvad man skal sige, når du en gang 

ikke er studerende længere? 

A: Det kunne jeg godt forestille mig.. 

I: Mm. 

A: Ja. 

I: Hvad ville du så typisk købe? 
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A: Ehm, altså jeg tror, det ville nok primært være frugt og grønt og sådan noget, øhm, økologisk, øhm. 

kornprodukter, mel og sådan noget. Mm... 

I: Ja, så ville du søge det ere aktivt? 

A: Ja det tror jeg. 

I: Ja. Kan du prøve at fortælle mig om den gang, hvis du kan huske det altså, at det gik op for dig at 

Fairtrade ligesom var her, eksisterede? 

A: Øhm.. (pause).. det er et godt spørgsmål, jeg ved sgu ikke rigtig hvor jeg har hørt om det henne, sådan 

i første omgang....... 

I: Kan du huske sådan hvornår du begyndte at købe det? Ikke sådan tidspunket, men sådan oplevelsen? 

A: Mm, altså, det er først efter, øh, det er først efter at jeg sådan er flyttet hjemmefra og begyndt 

ligesom at være den der selv, selv køber ind ik, øhm, først efter at jeg er blevet studerede og øh, ja, jeg 

tror sådan i det hele taget at vende sådan lidt mere ud af end bare at være derhjemme hos mor og far, 

og øh, altså, øhm.. 

I: Hvad tænker du når du siger sådan“mere ud af”? 

A: Øhm, at.. altså mest bare det der med at komme væk fra provinsen, og skulle til at leve sit eget liv, og 

tage stilling til hvad man har af værdier i forhold til, altså hvad jeg køber og hvad jeg synes jeg vil bruge 

min penge på, og øh.. 

I: Mm. Synes du der er forskel på de værdier du så har nu, og dem som dine forældre har? Køber de 

Fairtrade og økologi og sådan noget? 

A: Øh, de køber økologi, økologisk, jeg ved ikke om de sådan køber Fairtrade egentlig.. Jo, de.. kaffen er 

nok også Fairtrade, det tror jeg, men, øh, jeg tror.. jeg går mere op i det end de gør.. Øh. det er jeg 

faktisk ret sikker på at jeg gør.. 

I: Mm. 

A: Øh, og hvad det så lige kommer af, det ved jeg ikke, altså, jeg tror måske der er sådan lidt en bølge af 

at, øh, at nogen, i hvert fald sådan af os unge, vi tænker at nu skal vi ud og redde verden, og gøre det til 

et bedre sted, og altså hvor jeg tror at mine forældre måske lidt mere sådan, de køber det de altid har 

købt, eller sådan.. 

I: Hvor tror du at den der bølge kommer fra? Hvordan tror du at vi bliver påvirket af det? 

A: Øhm, et eller andet sted, så tænker jeg lidt at det har noget at gøre med at verden på en eller anden 

måde bliver mindre, eller sådan... der er meget mere medier og kommunikation, internettet og øh, vi 

hører meget mere om hvad der sker sådan ellers ude i verden, og også hvad der sker af forfærdelige ting, 

og øh, ja... også at vi jo har et samfund hvor vi har råd til, uanset at der er nogen der ikke mener at vi skal 
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sende penge til u-lande og sådan noget, så, øh, så har vi jo råd til det, altså, jeg tænker der er jo.. det 

vigtigste for os er jo ikke at sidde og tænke på om vi kan få mad imorgen eller have tøj på kroppen eller 

et eller andet, så på en eller anden måde så er det at vi må nå til et højere niveau, realisere os selv, og 

redde nogle andre mennesker..på en eller anden måde. 

I: Mm.. Kan du fortælle lidt mere om det med at realisere os selv og redde nogle andre mennesker - det 

synes jeg er interessant.. 

A: (Griner) Ja... Jamen øhh.. Altså nu kan man jo sige at jeg sådan lidt i et fag hvor også, i og med at jeg 

læser til Fysioterapeut, hvor det handler lidt om at gøre en forskel, øhm, og det synes jeg da jeg oplever 

blandt rigtig mange, både som læser studier inden for sundhedsvæsnet, men også alle mulige andre 

steder, at vi vil gerne gøre en forskel, og vi vil gerne på en eller anden måde sætte fodspor af  at ‘jeg har 

gjort noget’, og det behøver så ikke nødvendigvis at være at ‘jeg skal være rock-stjerne, de skal kunne 

huske mig de næste 50 år’, men.. (griner) altså bare det der med at, øh, ja at man ikke bare kun tænker 

på sig selv, at der også er en interesse for andre mennesker og for hvordan de har det. 

I: Mm.. Ja.. Hvis du nu skal beskrive sådan en typisk fairtrade forbruger, og nu køber du selvfølgelig 

Fairtrade selv, men hvis nu du skal hive alle fordommene op af posen, hvordan vil sådan en så se ud? 

A: Mm... ja.. Det er et godt spørgsmål. Øhm, altså jeg ved ikke engang om hun er sådan meget Fairtrade-

agtig, men umiddelbart så poppede, øh, sådan en lidt Camilla Plum agtig op i mig, sådan en rigtig... ja.. 

tilbage til naturen.. kvinde, øhm, ja, som går op i at råvarerne er gode og.. øh... ja, at tøjet måske også er 

økologisk.. Mmm.. ja og en der måske ikke er så materialistisk i virkeligheden, tænker jeg lidt, altså, hvor 

det måske ikke er det vigtigste om sofabordet er af den helt rigtige designer, eller fordi.. så er det måske 

federe at have en eller anden træstub udefra... som man selv har hentet, og selv har hugget til eller et 

eller andet... jeg tænker at det hele er sådan lidt mere økologisk, om man så må sige. 

I: Mm.. Også sådan lidt mere individualistisk, måske? 

A: Ja.. 

I: Mm..  

A:.. det tænker jeg. 

I: Hvad ville så... kunne du forestille dig nogle ting, eller hvad man skal sige, som en Fairtrade forbruger 

absolut ikke ville købe? Hvis man skal tage denne her arketype? 

A: (Pause)... Altså så tænker jeg meget det er der med noget der ikke er mange E-numre i, øhm, altså og 

hvis vi sådan snakker andre produkter, skønhedsprodukter, så tænker jeg meget sådan noget der ikke er 

testet på dyr.. eller noget der er fuld a parabener og skade grundvandet og... øhm.. 

I: Så det er sådan det samme igennem? 
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A: Ja... 

I: Hvis du så skal tage den helt modsatte, og så beskrive en person som aldrig køber Fairtrade.. 

A: Mm.... 

I: ..hvordan vil den person så være? 

A: (Udånder tungt og langsomt).. det er sgu lige før at det er sværere, fordi et eller andet sted, så sad jeg 

alligevel lidt nu, og fik et andet billede af, at Fairtrade kunne også godt være totalt karriere kvinde, et 

eller andet, eller mand for den sags skyld, øhm, som har totalt styr på det hele og selvfølgelig også 

maden, ik...øhm.. 

I: Der er noget signal at sende der? 

A: Mm.. ja, det kunne der godt være noget i tænker jeg.. 

I: Mm.. 

A: Øh, også lidt det der ‘jeg redder verden og gør det godt’, ik, så hvem køber ikke..? Øhh, altså så 

umiddelbart så får jeg masser af billeder i hovedet, det er en skam at du ikke kan se dem.. (I og A: begge 

griner).. 

I: Ja det kunne være spændende (griner) 

A: (Griner færdig).. umiddelbart så tænker jeg sådan en der benytter sig rigtig meget af fast food, sådan 

en rigtig fed amerikaner, du ved, som går på McDonalds tre gange om dagen, og... øh... fordi jeg synes på 

en eller anden måde at det er så meget et kompromis med hvad man propper i hovedet, så øh... så det 

kan jeg næsten ikke forestille mig at man, hvis man lever på den måde... gider betale det ekstra for at 

købe chokolade der er Fairtrade.. 

I: Nej..  

A: ..eller kaffe der er Fairtrade, eller... øh.. 

I: Tror du at der er nogen forskel på værdierne for de her mennesker? 

A: Ja, det tror jeg.. øhm... ja..... Altså umiddelbart så tænker jeg altså mest at fast food personen i 

virkeligheden måske ikke tænker vildt meget over det.. altså jeg tror ikke det er sådan bevidst fravalg 

egentlig, øhm, jeg tænker bare at interessen for ligesom at sætte sig ind i hvad der er i maden 

overhovedet ikke er der.... Tror jeg... øh, ja... skønt at lufte sine fordomme! (Griner) 

I: Ja, det kan være meget interessant... Hvis nu at vi forestiller os at vi står nede i supermarkedet, og du 

står og venter i køen, og foran er der en person der er ved at lægge sine varer op på båndet, og så ser du 

en god blanding af en masse Fairtrade produkter, også måske også noget økologi, måske endda en 

kombi..  

A: Mm... 
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I: ..hvad tænker du så om den person? 

A: Mm... Altså hvis der var rigtig meget af det der var det, så ville jeg umiddelbart tænke at den person 

havde mange penge.. tror jeg.. (griner lidt)..øh.. 

I: Hvorfor det? 

A: Fordi at Fairtrade produkter gerne er lidt dyrere, altså, og økologi, ik, øhm, men jeg tror også at jeg 

ville tænke at det er en der gik op i hvad personen proppede i hovedet, altså.. 

I: Mm.. 

A: Øhm, ja.. en der ligesom bekymrer sig for sig selv og måske sin families sådan.. sundhed, og for 

miljøets sundhed og ja... 

I: Så du kobler også sundhed til Fairtrade? 

A: Ja, altså for mig er det jo meget sådan lidt det der, at jeg synes tit at det både er økologisk og 

Fairtrade, ik, fordi det er jo et eller andet sted mest økologien jeg tillægger, øh.. den der sundhed. Øhm, 

men altså jeg synes også at jeg oplever at Fairtrade produkter oftes er nogle rene produkter i 

virkeligheden.. Øhm.. 

I: Ja 

A: .. så ja, jeg kobler det nok lidt ja, med sundhed. 

I: Hvis så vi forestiller os at du kommer hjem til en person, der står i sit køkken, hvor at alle fødevarer 

står fremme, og alting så er enten Fairtrade eller økologisk, hvad ville du så tænke hvis du så det?  

A: Altså hvis det var det hele, så tror jeg måske godt at jeg kunne tænke at det var en der var sådan lidt 

fanatisk i virkeligheden, igen lidt det der det er en der har mange penge, men også sådan at.. øh.. at ja 

det var en der virkelig gik op i det, og øh.. måske næsten så det kammer over.. også fordi at altså, hvis 

man skal købe rent økologisk eller rent Fairtrade, så tænker jeg, så kan du ikke bare gå ned i Netto eller i 

Føtex, altså så øhh.. så liver du sgu ikke mæt (griner).. eller også får du ikke varieret kost eller sådan... 

altså, ja, så tænker jeg i hvert fald at det er en der går sindsygt meget op i det og må bruge enormt 

meget krudt og tid på det..på at købe ind og sørge for at det er det rigtige produkt, og øhm, jeg tror også 

at jeg ville tænke at hvis det stod fremme på den måde, så ville jeg virkelig også tænke at det var.. at det 

var sådan lidt.. ‘Se! Se mig’ eller sådan ‘Se hvor god jeg er’.. 

I: Ja.. 

A: Altså at jeg... 

I:...sådan lidt show-off..? 

A: Ja, på en eller anden måde.. 

I: Ja? 
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A:.. men det ville nok også afhænge af hvordan personen var, ik, om man bare tænkte at, at personen 

bare ikke havde nogle skabslåger eller om det bare er det der show-off agtigt.. 

I: Ja...det.. det kommer det selvfølgelig an på.. Hvis nu vi leger en lille fantasi leg: hvis vi nu forstiller os en 

verden, hvor at Fairtrade produkterne eller mærkningsordningen slet ikke eksisterer, hvordan ville den 

verden så være tror du? 

A: Mm... altså, jeg tænker ikke nødvendigvis at den burde være dårligere.. eller at den ville være 

dårligere, øhm.. jeg tænker Fairtrade er ikke den eneste mulighed for gode.. vilkår.. øh, for arbejdere. De 

kunne ligeså godt foregå alligevel. Øhm, men jeg tænker at, opmærksomheden på det ville nok være 

mindre, tror jeg.. 

I: Mm. 

A: ... altså på om arbejderne bliver behandlet ordenligt og sådan noget, jeg tror at det at der er noget det 

hedder fairtrade det gør at man tænker lidt mere over det måske.. Øhm.. 

I: Tror du der ville mangle noget? Ville der være et eller andet hul, der skulle fyldes ud? 

A: Øhm.. ja.... altså.... 

I: Ville du mangle noget, hvo du stod nede i supermarkedet? 

A: Altså hvis det pludseligt forsvandt, sådan så.. øh... (griner) 

I: .... (griner)... imorgen så er alle varerne væk... 

A: ja, så ville jeg da nok synes at jeg manglede det, men øhm.. men ellers tror jeg i virkeligheden ikke at 

det var faldet mig voldsomt meget ind desværre... 

I: Mm. Hvorfor tror du at det er? 

A: Øhm.. det er lidt min fordom til medierne, om at der er nogle ting de har interesse i at vi interesserer 

os for, og nogle ting som bliver gemt lidt af vejen en gang imellem.. 

I: Mm. 

A: Ja... øh, så den der bølge af at vi gerne vil gøre noget godt kan også påvirke medierne i forhold til om 

de synes vi skal se om, se på nogle bønder der har det forfærdeligt.. et eller andet sted eller ej.. øh.. og at 

det måske nogle gange er nogle andre ting der er fokus på.. øhm.. jeg ved ikke om det blev lidt kringlet? 

Men, jeg tror også at, jeg tænker sådan lidt at der må også være noget... noget.. interesse hos..... øh.... 

hvem der nu sådan overordnet styrer de her farme eller hvad man nu skal kalde det rundt omkring.. at 

der kan være noget interesse i at blive Fairtrade mærket, altså så jeg tænker det måske kan gøre en 

forskel for at, øh, at der bliver flere der får bedre forhold, øhm, fordi der vil være sådan lidt en interesse i 

lidt at få stemplet af at ‘vi er gode og vi gør det godt’.. 

I: Så hvis du skulle forestille dig noget der var i stedet for Fairtrade i denne her verden hvor af Fairtrade 
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var væk..? 

A: Ja det er et godt spørgsmål.. det rækker min øh (griner) fantasi ikke tiltror jeg... 

I: Nej, men det er også helt i orden 

A: Okay 

I: Nu var vi lidt inde på en typisk Fairtrade forbruger lige før, hvis du så skal tænke på Fairtrade som en 

person, vi er lige ude i fantasien lidt stadigvæk, hvordan tror du så dit forhold ville være til den her 

person? 

A: En Fairtrade-person? Øhm.... Hvordan tænker du? 

I: Hvis nu du legemliggøre dine tanker og så videre om Fairtrade, ville det så være.. ville det være en ven, 

ville det være en uven, ville det være en du har det positivt, negativt med, eller hvad man skal sige. Du 

kan også tænke, du kan også prøve at sætte en personlighed på ligesom du gjorde før med Camilla 

Plum... For eksempel.. 

A: Øhm... ja, umiddelbart tænker jeg at det vil være en person jeg havde det godt med. Uhm.. fordi jeg 

tænker at Fairtrade som person må være.. det jeg også sagde lidt før, med en der interesserer sig for 

andres ve og vel.. ja... 

I: Og det kan du godt lide? 

A: Heeheee... jaa... det synes jeg da er vigtigt, altså, at man har lidt.. at man ser lidt længere end bare lige 

sådan ud til sin egen næsetip.. 

I: Mm.  

A: Ja... 

I: Det er også fint nok... Nu skal vi lege en anden lille leg.. så vi skal lige bruge... 

A: Ih, hvor vi leger... 

I:.. lidt plads her på bordet.. Jamen det er det, det er lidt utraditionelt interview... 

A. Ja, men det er godt. Så ved jeg jo slet ikke hva.... 

I:  Nej, nu skal du se.. Hvis jeg lige tager denne her frem.. Så får du de her billedkort, og de har nogle 

forskellige produkter på.. 

A: Mm.. 

I:.. i nogle forskellige kategorier.. og, du kan godt tænke dem som at de symbolisere en produktkategori, 

frem for et specifikt produkt, hvis det ikke lige er et produkt der siger dig så meget. 

A: Mm. Okay. 

I: hvis du så forestiller dig at her inde i midten der står du, og de kort som du lægger i midten det er dem 

du synes du kan identificerer dig selv allermest med, og jo længere ud du bevæger dig jo mindre 
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identificerer du dig. Dem der kommer ud på den anden side af den grønne, det er absolut ikke dig. 

A: Okay. 

I: Du må meget gerne når du tager dem lige nævne hvad det er for en du lægger, fordi denne her lille 

diktafon kan ikke se hvad du laver (begge griner)... 

A: Nej...Det kan den jo ikke.. Øhm, ja.. peanuts’ene de ryger helt udenfor, det er ikke noget jeg bruger 

voldsomt meget.. Øhm, ja nu er der jo Fairtrade mærker på noget af det, så bliver det jo rigtig sjovt... 

I: Du må også gerne kigge dem igennem.. Du må også gerne sidde og arbejde.. du behøver ikke sådan... 

A: Nej, jeg ser lige hvad der kommer frem.. 

I: ... Du må også gerne rykke dem efter du har lagt dem, det er ikke sådan at bordet fanger.. 

A: Nej det er godt.. Altså den økologiske minimælk den ryger ind i midten.. haha... og chokoladen den 

ryger med... Haaha.. der er flere udgaver af chokolade her.. 

I: Ja, her har vi både Fairtrade og Økologisk Jordbrug.. 

A: Der er både Anthon Berg og Änglamark....Okay, ja, så den der ikke er økologisk den ryger lige lidt 

længere ud...  

I: Ja.. 

A: Okay! En Fairtrade ring simpelthen (griner lidt overrasket)! 

I: Ja, det er faktisk lige blevet vedtaget, at Fairtrade begynder at Fairtrade sølv, guld og diamanter.. 

A: Okay.. 

I: Du kan ikke købe det endnu, men det kommer.. 

A: Øhm. Ja. Den er jeg sgu lidt i.. den ryger lige sådan her på kanten, for det er lidt sådan noget som jeg 

ikke engang har overvejet var en mulighed..  

I: Mm. 

A:.. og noget Grøn Lemon te Fairtrade.. den får lov at være inde i ringen.. (begge griner lidt).. men det 

gør den ikke økologiske te altså også.. og kakaomælk kan symbolisere andre ting også siger du, eller 

hvad, for nu drikker jeg ikke kakaomælk overhovedet.. 

I: Hvad tænker du så at du skal symbolisere? 

A: Det ved jeg sgu egentlig ikke.. 

I: Hvis du slet ikke drikker det kan du også bare lægge den helt ud... 

A: Ja, de ryger udenfor.. det er ikke noget jeg bruger...ih, du har også mange slags kaffe synes jeg... 

I: Ja? 

A:... og den ene er Fairtrade og den anden er økologisk og en der ikke er.. Ouch... Jamen øko’en og 

Fairtrade’en ryger ind i ringen, og den ‘ikke’ den ryger på kanten, fordi det er ikke fordi det skal absolut 
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være det... Fairtrade vin er også sådan lidt sådan noget på kanten noget...Det kan godt ske, men det 

handler også lidt om prisen vil jeg sige...  

I: Mm. Det behøver heller ikke nødvendigvis at være sådan som du køber, det kan også bare være de ting 

som du sådan.. 

A: Ja.. 

I:.. synes siger noget om dig. 

A: Ja.. Fairtrade Ben&Jerry’s... det lyder dyrt.. (Griner) 

I: Samme pris.. Al Ben&Jerry’s er faktisk Fairtrade.. 

A: Årh er det rigtigt..? Okay, men det er stadig dyrt... men det smager jo godt...den får lige lov at komme 

inden for ringen... Solgryn spiser jeg ikke, men jeg spiser havregryn, så de ryger også ind i midten..Skal 

det her også forestille havregryn eller hvad er det? 

I: Det er et andet morgenmadsprodukt... Müsli kunne det også være... 

A: Det ryger også ind i midten, for det er.. nogen gange er det øko, og nogen gange er det ikke øko 

(griner lidt)...  

Altså sko....det kommer jeg altså nok ikke til at købe Fairtrade, så de ryger udenfor... Det tror jeg alligevel 

ikke at jeg ville prioritere... 

Anthon Berg chokolade det er altså også lidt for fancy, så det ryger også udenfor... Kiks og sådan noget 

det ryger lige udenfor også...  

Altså når vi har det her, så tager vi udgangspunkt i at det er Fairtrade bananer ik? 

I: Jo 

A: Det sker en gang imellem, den får lov at ligge på kanten... Brown Sugar Shower Gel....Ærh... 

I: Urtekram... 

A: Ja, øhm.. ej, den ryger også udenfor... Fiber Plus Wasa den får liv at ligge på kanten... Facial 

Moisturizer Rudolph ..?? 

I: Ja, du kan se den som.. en ansigts... 

A: ja, det er bare noget ansigtscreme som er... 

I og A:... Svanemærket 

A.. den ryger ind i midten.. og det gør bodylotion’en også.. 

I: Mm. 

A: Pantene Pro-V den ryger udenfor.. jeg har en ide om at den er smæk-fuld af parabener, jeg ved ikke 

om det passer... (30: 37)... det siger min fordom mig.. Clinique cremen den ryger også udenfor... 

Urtekram rosiner... Hmmm... (tænker) Den får lov at ligge på kanten... og en jordbærdrik... 
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I: ..eller en yoghurt.. 

A:... eller en yoghurt... det sker, den får lov at ligge på kanten også.. 

I: Mm! 

A: Gad vide om det passer nu for mig? 

I: Vi kan jo prøve at se, hvis vi snakker om det. Hvis du kan fortælle mig først om nogle af de ting du har 

lagt inde i centrum... 

A: Ja.. 

I: ..Hvorfor har du så lige præcis valgt dem ud? Hvad synes du de signalerer eller hvad man skal sige, som 

de andre måske ikke gør? 

A: Altså, jeg har nok lagt det meget nu efter hvad jeg køber.. og hvad der i virkeligheden er.. altså jeg 

køber altid økologisk mælk.. ikke nødvendigvis Arla, det behøver det jo heller ikke at være.. Hov, den er 

faktisk ikke en gang.. jo den er økologisk! Det er sådan lidt... det skal de være.. 

I: Mm    

A:.. i mit hoved af en eller anden grund.. 

I: Hvorfor tror du at det skal det? 

A: Jamen på en eller anden måde så tænker jeg egentlig mest at det er noget jeg har vænnet mig til, og 

så at prisen i forhold til det ikke økologiske den er så lille.. det er så lille en forskel, så det vil jeg godt 

være med til. 

I: Tror du at det er sådan en sundhedsting eller kvalitet, smag eller tror du at det er sådan noget mere 

miljømæssigt du tænker på? 

A: Jeg tror egentlig mest at jeg tænker miljø.. Jeg bilder mig ikke ind at jeg kan smage forskel på en 

økologisk og en ikke økologisk mælk.. det tror jeg sgu ikke at jeg ville kunne..   

I: Så når du generelt har en præference for økologi er det så med tanke på miljøet? 

A: Ja, det synes jeg - at der ikke er en masse pesticider og alt muligt som koen får ind med græsset og ud 

i grundvandet og altså.. det er meget det. Og så er det lidt det der at jeg ikke kan købe økologisk på alle 

fronter, så er det sådan lidt “så gør jeg det med mælken”, så er jeg godt på vej (griner lidt).. og så mælk 

det er bare noget jeg bruger hver eneste dag på havregrynene som også ligger der.. så.. 

I: Og så har du to svanemærkede, hvor at Pantene’en og Clinique’en de røg ud.. 

A: Det er faktisk fordi at det er noget jeg går ret meget op i. Altså, alt hvad jeg bruger af creme og 

shampoo og håndcreme og alt muligt det er Svanemærket.. og det går jeg faktisk rigtig meget op i, for 

jeg har fået noget hårshampoo i julegave, som jeg har fandt ud af at der var parabener i og jeg prøvede 

sådan lidt at bruge det, men jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til det... jeg synes at det.. 
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I:.. det brød for meget med..? 

A: Ja det duer ikke, det duer ikke for mig, så det er næsten noget af det vigtigste egentligt.. det er det 

Svanemærke der. 

I: Hvorfor er Svanemærket vigtigt? 

A: Jamen, jeg ved ikke rigtig hvor jeg har fået min parabene-skræk fra. Enten har jeg læst et eller andet 

eller set noget på et tidspunkt, hvor jeg bare hørte om de her frygtelige parabener som kan være 

hormonforstyrrende og som er dårlige for miljøet i forhold til hormoner og sådan noget.. Og så tror jeg 

bare at på et tidspunkt så besluttede jeg mig for at fjerne alt hvad der havde parabener i, fordi at det.. 

det vil jeg ikke byde min egen krop.  

I: Og der er Svanemærket din garant? 

A: Ja det er det 

I: Den økologiske Fairtrade Shower gel den røg ud? 

A: Ja, det er jo ikke sikkert at den skulle have været det egentlig.. 

I: Hvad tror du der gjorde at den lige.. umiddelbart røg ud til højre? 

A: Jamen, jeg tror egentlig at det var.. altså, jeg tror de andre røg ind fordi jeg lynhurtigt så Svanemærket 

og tænkte ‘det mærke det bruger jeg’, og at det et eller andet sted - Svanemærket - er vigtigere for mig 

end at det er Fairtrade, fordi at jeg tænker.. jeg har slet ingen anelse om det er sådan det er, men jeg 

tænker umiddelbart at Fairtrade ikke giver mig sikkerhed for at der ikke er parabener i.. og det gør 

økologien i virkeligheden heller ikke.. så jeg tror det var derfor egentlig at den røg ret hurtigt ud.. at den 

mangler et Svanemærke, så den får ikke lov at komme indenfor.  

I: Ja. Så snakkede du lidt om den her ring?  

A: Ja 

I: Du sagde at den kom til at ligge på vippen. Kan du fortælle mig om hvorfor den gjorde det? 

A: Altså, lige umiddelbart så tænkte jeg at det var fordi jeg egentlig lige tænkte Fairtrade ring, det var da 

alligevel avanceret (griner) øh.. og jeg tror ikke, nu er den jo også sådan lidt forlovelsesring agtig, altså, 

jeg tænker at umiddelbart ville det ikke være det der var vigtigst for mig, hvis jeg skulle have en ring, så 

ville jeg gå mere op i hvordan den så ud end om den lige var Fairtrade.. og så ville det selvfølgelig være 

en ekstra bonus hvis den var det, men det ville ikke være det, der fik lov at være det afgørende for om 

det var den jeg købte eller om det var en anden..   

I: Hvad tror du at det ville signalere, hvis man rendte rundt med en ring og den var Fairtrade? 

A: Altså, et eller andet sted så tænker jeg at det ikke ville signalere vanvittigt meget for jeg går ikke ud fra 

at den får det der mærke på.. Det håber jeg ikke i hvert fald for så skulle jeg slet ikke have den.. 
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I:.. (griner) præget ind på indersiden? 

A: Ja, ej der måtte det så godt være, men sådan.. 

I: Så du skulle slet ikke have den... hvis det var lige i underkanten så var den skrottet? 

A:  Ja, det tror jeg faktisk at den var. 

I: Mm.. Hvorfor tror du det? 

A: Fordi, altså jeg synes mærket er rigtig pænt, når det sidder på kaffen eller chokoladen eller et eller 

andet, men det skal sgu ikke sidde på en ring, det... 

I: Hvad så med skoene? Hvis nu det havde siddet nede i eller på undersiden af sålen.. ikke sådan flashy? 

A: Det synes jeg ville være noget andet.. det ville jeg egentlig synes var okay.. ikke fordi at jeg ville købe 

dem af den grund, men selvom det så var et synligt sted på skoen, så tror jeg at.. det ville være fint nok. 

Jeg synes bare ikke.. på en eller anden måde så tror jeg bare ikke rigtigt at jeg kan koble det der med en 

ring og Fairtrade, det er sådan... Jeg kan jo selvfølgelig godt se at det selvfølgelig også er mennesker der 

render rundt og laver dem, de kommer jo ikke bare ned fra himlen altså, men ehhh.. ja...  Jeg vil jo gerne 

have at de har det godt dem der laver dem, men det ville ikke få lov at betyde noget, for det ville være 

produktets udseende i den sammenhæng der ville betyde mest for mig.  

I: Så har vi vinen.. Den kom også til at ligge på kanten? 

A: Mm.. ja, jeg tror i virkeligheden... jeg tror det handler meget om at jeg jo også.. at det er jo produktets 

smag og sådan noget jeg køber, hvor umiddelbart så tænker jeg at chokoladen er jo.. mørk chokolade 

smager for det meste af det samme uanset om det er det ene eller det andet produkt.. eller i hvert fald 

er forskellen ikke så stor.. nu var jeg ved at modsige mig selv i forhold til at jeg har lagt en der, det er jo 

ikke så godt, men med chokoladen der er det sådan lidt, at jeg ved jo hvad produktet er, jeg ved jo at det 

er mørk chokolade, og det er så det jeg køber.. Ja, og nu har jeg ødelagt det for mig selv i forhold til 

vinen, for rødvinen smager selvfølgelig ikke ens, men det er jo rødvin, altså...   

I: Men har det noget at sige at der er et Fairtrade mærke på at den er havnet her? Hvis nu det havde 

været en vin uden Fairtrade, havde den så også været der?  

A: Altså, så var den sgu nok næsten røget længere ind tror jeg.. fordi det vin jeg umiddelbart har stående, 

det er ikke Fairtrade, og det er ikke fordi jeg bevidst vælger Fairtrade fra, det tror jeg mere har noget at 

gøre med at det ikke lige er noget jeg synes jeg falder så tit over, og at hvis jeg står og kigger og skal have 

en flaske vin, så ville jeg ikke nødvendigvis.. så ville jeg ikke gå bevidst efter at finde noget der stod 

Fairtrade på, så ville jeg finde en... 

I:. der var god.. 

A:..som jeg kendte, end jeg sådan.. 
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I: Hvis du så stod med fem forskellige slags vin, og du ikke rigtig kendte nogen af dem, men den ene af 

den var Fairtrade, ville den så tiltale dig mere eller mindre? Eller ville det være mere druen og hvor den 

kommer fra og sådan noget du ville gå efter? 

A: Altså, der ville det jo nok stadig være andre ting jeg gik efter, men hvis jeg synes at druen og det land 

den kom fra, og det hele sådan ellers tiltalte mig og den kostede det samme eller fem kroner mere end 

en anden lignede vin, så kunne jeg godt finde på at tage den. Men det er ikke noget jeg kommer ud for 

ret tit vil jeg sige..  Men, hvis nu halvdelen af vinene var Fairtrade og den anden halvdel ikke var det, altså 

så ville jeg højst sandsynligt gå over i Fairtrade afdelingen og kigge på det, hvis altså også at prisen var til 

at have med at gøre.. det tror jeg..  

I: Hvis vi nu siger at du har et køkken med åbne køkkenskabe, og jeg går ud og kigger (griner) lad os nu 

sige at jeg kommer som gæst, og at vi så siger at så vil det primært være det der er tættest på her, det 

ville jeg så finde derude i en eller anden variant..  Hvad tror du så det siger mig om dig? 

A: Jeg er jo lidt bange for at komme til at ligne dem der som jeg lige har snakket om fordi der ligger ret 

meget øko og Fairtrade derinde nu.. 

I: Bange for? 

A: Jaaaer..! (Griner) Det er jo fordi, jeg synes godt det kan blive lidt for frelst ikke, men altså man kan sige 

at hvis nu der havde været en ikke økologisk ost eller et eller andet, så var den jo også røget ind i midten, 

så det er måske også lige noget med hvad du har med af udvalg, men altså umiddelbart så det der ligger 

derinde det er jo meget Fairtrade og Svanemærket og økologisk og sådan noget så altså.. hvad ville det 

sige dig? Det kommer jo lidt an på hvem du er (begge griner) og hvilke briller du har på, men så ville du 

da nok tænke at det var noget der betød noget for mig tænker jeg, i og med at jeg er villig til at betale 

det mere ikk.. 

I: Hvis du havde haft flere penge mellem hænderne tror du så at der ville have ligget flere Fairtrade 

produkter? Hvis nu “money was not an issue”?  

A:  Altså ikke markant, så nej.. 

I: Tror du at der ville ligge flere økologi produkter?  

A: Det kan godt være at der ville ligge lidt flere.... (pause) ja, der ville nok være lidt mere af det, men jeg 

tror ikke det ville være sådan fuldstændig.. at alting var økologi eller Fairtrade, så skal markedet blive 

større i hvert fald, altså, så skal der være mere af det, som man lige tilfældigvis falder over nede i Netto 

eller... ja... 

I: Når du siger falder over nede i Netto, synes du der er et problem med det, eller hvad man skal sige? 

A: Øh.. Nej, altså nu synes jeg man kan se at økologien sådan, det er jo også lidt at Danmark rigtig skal 
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rejse os på at vi er økologiske og sådan noget, så jeg synes da egentlig at der er relativt meget af det, 

men jeg synes bare tit at hvis der er noget økologisk, så er der et produkt som er økologisk, der er ikke 

sådan tit de store valgmuligheder som der er indenfor det ikke-økologiske. Og man kan sige om det er en 

økologisk den ene banan eller ækologisk den anden banan det betyder måske ikke vanvittigt meget i 

forhold til hvordan de ser ud, men jeg tror det betyder noget at man går ned i Netto og at fire-femtedele 

af frugt og grønt afdelingen er ikke økologisk, og så står økologien helt ovre til sidst.. og altså, det er 

måske ikke ligeså synligt hvis ikke man opsøger det selv. 

I: Hvordan synes du så det er med hensyn til synlighed, hvis det så er Fairtrade produkterne i stedet 

for?  A:  Jamen et eller andet sted, så tænker jeg at det er det samme som økologien egentlig, men jeg 

synes ikke nødvendigvis at Fairtrade er meget synligt, fordi der måske heller ikke er ligeså mange igen, 

altså at så er der måske et produkt. 

I: Hvis du nu kigger på de produkter hvor der er Fairtrade mærket, har de andre mærker nu er det her en 

Urtekram og det her en Cirkel kaffe, har det nogen indflydelse på dit valg? 

A:  Altså, der er ikke umiddelbart ret mange af de her hvor jeg egentlig sådan tænker at det er lige det 

jeg går efter. 

I: Har det nogen betyding for dig i hvilken sammenhæng det optræder i? For eksempel her på 

Ben&Jerry’s? Du synes jo at det var en lidt sjov kobling med ringen.. 

A: Ja..Altså, et eller andet sted har jeg det sådan lidt med Ben&Jerry’s at jeg anede faktisk ikke at det var 

Fairtrade, hvis du siger at de allesammen er det.. det troede jeg faktisk ikke. Men for mig er Ben&Jerry’s 

lidt den fede amerikaner agtig.. Ja... 

I: Kan du fortælle mig lidt mere om det? Altså hvad dine tanker er i det?   A:  Jeg tror det er lidt det der 

med at Ben&Jerry’s smager jo fantastisk, det er jo tit at så hedder det et eller andet fuldstændig sindsygt 

med en blanding af chokolade med chokolade på med chokolade stykker i og chokoladesovs ovenpå og.. 

hvilket jeg er stor fan af (begge griner), men det virker bare for mig måske meget hurtigt som det der 

blandingsprodukt med end som den rene råvare, som jeg jo et eller andet sted forbinder Fairtrade med.  

I: (tager billede)  

I: Det her er citater fra medierne, fra internettet.. når du læser det, hvilke nogle tanker sætter det så i 

gang? 

A: Altså, umiddelbart så tænker jeg ‘hvorfor gør det det’?    

I: Der står “Fairtrade begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption” 

A: ja, det gør der... Jeg tænker at det er rimelig stærkt at fyre af.. jeg tænker at man virkelig skal have 

noget.. man skal have lavet nogle undersøgelser og noget for at tillade sig at gå ud og udtrykke     det.. og 
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ja.. men jeg vil så også sige at jeg for nylig snakkede med en omkring Fairtrade, hvor hun sagde at 

Fairtrade jo ikke var ensbetydende med at der ikke blev brugt børnearbejdere, og det ehhh... det var jeg 

ikke klar over, så jeg kan måske også godt når jeg læser det her tænke at Fairtrade måske også nogle 

gange bliver fremstillet lidt mere rosenrødt end det er, men jeg synes stadig at det der er meget stærkt. 

I: Hvis nu at vi sagde at det stod på forsiden af Politiken eller hvad du nu læser, ville det så påvirke dit 

valg næste gang du stod nede i Netto og skulle vælge din chokolade? 

A: Altså jeg ville jo nok lige være nødt til at læse sådan hvad de synes de havde det i, men jeg vil sige at 

hvis det er rigtigt, at de begrænser frihandel og at det medfører fattigdom og korruption og sådan noget, 

så tror jeg nok at jeg ville tænke ‘okay det er måske ikke lige noget jeg har lyst til at købe‘. 

I: Hvis vi så tager denne her?   A:  “Fairtrade er fup”... mmmm.... 

I: Tror du det? 

A: Altså et eller andet sted så tænker jeg at det vil jeg jo helst ikke tro, men... 

I: Hvorfor tænker du det?   A: Fordi det lyder jo godt.. Det lyder jo godt at der er nogle mennesker der 

har nogle gode arbejdsbetingelser og får ordenlige penge for det de gør og ehh.. det håber jeg jo på fordi 

jeg tænker også lidt, jeg kommer også til at tænke på alt sådan noget med u-lands bistand og i det hele 

taget sådan alt hvad vi nu betaler når der er indsamlinger og sådan noget ikk, alt det der snak med hvor 

meget går rent faktisk til administration og hvor meget når reelt frem.. at en gang imellem der kommer 

der jo nogle historier om noget hvor man bliver enormt forarget og ærgelig over at det er sådan det er, 

så ja... 

I: Hvad ville du føle, hvis du nu lige havde været nede at købe chokolade og du så, hvis nu det var bakket 

op - vi leger det er sandt, Fairtrade er fup, hvordan ville du så have det?   A: Jamen så ville jeg føle mig 

snydt.. altså så ville jeg være rigtig skuffet over at man forsøger at lave et produkt der går ud og siger at 

fair trade er ih-og-åh så godt hvis det hele bare var fup.. altså, så ville jeg da virkelig føle mig 

bondefanget.. 

I: Hvordan ville du have det når du spiste din chokolade? 

A: (griner) Ehh... Jeg ville måske nok ikke synes at den smagte helt ligeså godt som den plejer tror jeg.. 

nej.. 

I: Så din forstilling om Fairtrade den har noget at sige i forhold til når du også spiser chokoladen? 

A: Ja, det tror jeg. 

I: Jeg har den sidste her: “Fairtrade gør ingen forskel for the-plukkere”.. 

A: Haha... okay... Altså et eller andet sted så tænker jeg det kan jo godt være at det er rigtig nok.. det er 

jo lidt det der med hvem der bliver Fairtrade’ed på, fordi i mit hoved der er det sådan helt med til den 
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mindste lille bonde, men et eller andet sted, så ved jeg jo ikke om det er sådan det fungerer, altså om det 

er the-plukkerens arbejdsgiver det får en god løn eller om det reelt er the-plukkeren der får noget glæde 

af at være under Fairtrade. 

I: Nu siger du at du ikke er helt sikker på hvordan det fungerer.. 

A: Nej.. 

I: Kunne du godt tænke dig at du vidste mere? 

A:  Altså, ja, det kunne jeg da, bortset fra at jeg jo helst ikke vil have rokket ved min gode ide om dem, 

men samtidig hvis det er noget fup og hvis det ikke gør noget reelt for the-plukkeren, så har jeg jo et eller 

andet sted ikke noget interesse i at glæde mellem-mændene med dobbelt så meget, hvis deres 

arbejdere stadig får en dårlig løn altså.. 

I: Hvis vi så antager at dette her er løgn, og i virkeligheden så er Fairtrade måske rigtig godt, det er faktisk 

også som du selv siger økologisk og lavet mere rigtigt, er det noget som du godt kunne vide med om end 

du gør?  

A: Mmmmm.... 

I: Synes du at du er i tvivl om produktet? 

A: Det er jeg måske blevet lidt i forbindelse med at jeg snakkede med hende der der sagde at det ikke 

nødvendigvis betyder at de ikke bruger børnearbejdere, det var så kun lige de eneste jeg hørte,  og så er 

det jo også sådan med børnearbejde, hvad er det så lige? Er det så 16 timer om dagen eller er det fire 

timer eller altså... Men... jeg kunne da godt tænke mig at vide noget mere, men jeg tænker også et eller 

andet sted at det også ville være et spørgsmål om at jeg ligesom selv gik ind i det, at jeg selv undersøgte 

det nærmere, ikk.. Gik ind og læste måske, hvis det er vaske-ægte overskrifter det der, gik ind og læste 

hvad er det egentlig de har undersøgt, ikk.. 

I: Jeg tænkte på noget faktisk før her, nu leger vi de lå her igen, hvis du skulle have købt ind til gæster for 

eksempel, ville det så have været nogle andre varer der havde været inde? Betyder det noget for dig 

om..? 

A:  Nej, det tror jeg ikke, jeg tror det havde været det samme.. Ja, det tror jeg faktisk ikke ville påvirke 

det..   

I: Nu laver vi en lille leg med ord i stedet for og det er det samme som før, men i stedet for at det er dig, 

så er det Fairtrade der er i centrum, og tættest på mest og længst fra mindst ikke? Og du må gerne 

fortælle mig imens hvordan du kommer frem til dem.. 

A: Jaaa...Se nu er der jo blevet rokket en lille smule ved mig nu hvor vi har siddet og kigget på dem der 

(citaterne).. det er sjovt.. øh... Hvis nu jeg skal holde fast i det jeg gerne vil tro, så synes jeg i hvert fald at 
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naturligt skal derind.. Kvalitet ville jeg også umiddelbart ligge der.. og luksus.. 

I: Ja, hvorfor luksus? 

A:  Det er lidt det her med at jeg tillader mig selv at spise Fairtrade chokolade, det er sådan lidt en luksus 

jeg synes at jeg fortjener en gang imellem.. 

I: Mm.. 

A: Social ansvarlighed.. den lægger jeg også derind.. vover jeg at gøre, selvom jeg måske er lidt i tvivl.. 

Tilgængeligt, den kommer til at ligge på vippen..   

I: Mm.. Hvorfor det? 

A:  Det er lidt det der at det ikke er alle produkter jeg lige synes jeg falder over i Fairtrade, og jeg synes 

nogle gange at man også måske skal søge det lidt, hvis man gerne vil have det..  For eksempel står 

Fairtrade chokolade sammen med alt det andet Princip og ting og sager produkter i Føtex, så det står 

ikke sammen med det andet chokolade tror jeg.. eller det kan også være at det også ligger der, men i 

hvert fald så er det lidt i en afdeling for sig selv, så man skal søge det, hvis man gerne vil have det.. 

I: Tror du at det er et problem? Er det et problem for dig? 

A: Næ, det er det ikke.. jeg ved godt hvor det står.. (griner) og jeg tænker at det er lidt den der at hvis 

man ikke har et behov for Fairtrade, så opsøger man det ikke. Det kræver selvfølgelig at man ved at det 

findes, men det... ja... 

Fusk smider jeg udenfor, jeg håber at jeg har ret.. Forvirrende, den kommer til at ligge på kanten fordi at 

jeg nu har hørt sådan lidt forskellige ting.. Medmenneskeligt smider jeg lige inden for kanten.. Flippet? 

Altså jeg synes jo tit at jeg oplever at det er økologisk, så det ryger også indenfor.. og så ryger miljøet 

med i forlængelse af økologien.. Value for money umiddelbart ja, ind med den. Godt..ja.. uretfærdighed, 

I hope not.. udenfor.. hehee.. Jeg synes ikke at det er ligegyldigt, og det synes jeg egenligt ikke at det er 

uanset hvad (griner) i så fald skal jeg lige finde ud af hvad det handler om Fairtrade der...  Altså sundt det 

er jo sådan lidt, vi kan diskutere om noget slik hvis det er Fairtrade er sundt.. så det vil jeg nok ikke sige 

at det er, men jeg lægger det på kanten fordi at jeg oplever at det er de rene råvarer.. Dyrt, ja! Ofte. For 

dyrt..Mmmmmm.. er det for dyrt? Ej, så meget vanvittigt dyrere er det ikke nødvendigvis.. kaffen er 

faktisk ikke.. hehe.. i Netto..  Chokoladen er dyrere end andet chokolade..  Bedre vilkår, det håber jeg, så 

den ryger ind.. Velgørenhed, ja lidt.. 

I: Hvordan tænker du det?  

A: Ehm.. jeg tænker at hvis det rent faktisk giver nogle bønder eller the-plukkere eller hvad de nu laver 

nogle bedre vilkår og det kan smitte lidt af på nogle andre, som så også giver deres arbejdere nogle 

bedre vilkår og sådan noget, så vil jeg jo et eller andet sted sige at det er noget velgørenhed fordi det gør 
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noget godt.. 

I: Tror du at man tænker det som velgørenhed, hvis man nu siger at man har to plader chokolade og de 

koster det samme, samme kakao-procent.. hvis man så vælger Fairtrade chokoladen frem for den anden, 

tror du så at man tænker, nu gør jeg noget velgørenhed? 

A:  Jeg er ikke sikker på at man tænker, nu gør jeg noget velgørenhed.. 

I: Altså ubevidst... 

A: Ja det tror jeg lidt, ja..  Det tror jeg.. ehm.. og lidt i forlængelse af den vil jeg godt lige smide snoppet 

med, altså ikke fordi jeg synes ikke.. den for lov at komme herud på kanten..fordi på en eller anden måde 

kan der da godt være lidt snopperi i det der med at stå oppe ved kassen og vise, ‘uh, jeg køber Fairtrade’ 

.. altså lidt det der med ‘jeg laver velgørenhed’.. 

I: Hvem tror du det er der skal se det? 

A: Mm.. Hvem er det? Ja, det er vel et eller andet sted bare andre mennesker.. Altså ja... 

I: Hvad siger det, nu lagde du selvfølgelig snoppet, det her med at stå oppe ved kassen og vise det frem, 

hvad siger det om folk? 

A:  Jamen, jeg synes det siger lidt igen det der med at vi måske har et samfund, hvor vi gerne vil redde 

nogen og vise at vi gør noget godt.. At, jeg tænker at efterhånden så giver de fleste vel om end ikke 

andet et par kroner når der er en eller anden forfærdelig ulykke et eller andet sted. Altså jeg tænker, det 

bliver jo meget udpenslet i medierne når der er et jordskælv, en tsunami eller et eller andet, at det bliver 

lidt sådan noget med at vi skal overgå hinanden ved at sende 10.000 kroner ind som kommer til at stå på 

skærmen, og så står vores firmanavn der, og så kan folk se ‘at vi gør noget godt for de svage og syge 

og...’ 

I: Hvor tror du at det der pres kommer fra til at vi skal overgå hinanden?   

A: Øh.. ja, det er sgu et godt spørgsmål.. Et eller andet sted så sidder jeg og tænker, at det jo er noget vi 

selv skaber, men hvordan det lige er startet det.... 

I: Det kan også være svært.. 

A: Ja..     

I: Lige denneher snop person du fik et billede af inde i hovedet, tror du så at velgørenheds-effekten den 

er for hende eller ham selv eller er det for at andre skal se det? 

A:  Hmmm.. Altså umiddelbart så tænker jeg at det er en blanding.. men tror også at der er meget i det 

der med at det kan gøre noget for mig selv, hvis jeg gør det, så føler jeg.. så har jeg det lidt bedre med 

mig selv..   

I: Tænker du også det når du køber.. at du får det bedre med dig selv? 
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A: Ehm... Det gør jeg nok lidt.. Altså, ja.. (fniser) jeg vil jo nødigt sætte mig selv i den der snoppet-box, 

men altså.. 

I: Der kan jo være forskellige grader af det ikk? 

A: Ja det er klart! (ironisk stemme - begge griner) Men altså jo, det tror jeg da lidt.. Det er sådan lidt at 

jeg både tænker det her er godt for mig, men det er også godt for andre.. og det ehhh, altså.. det har jeg 

det da jo bedre med end bare at købe et eller andet junk, som både er dårligt for mig og dårligt for 

andre..   

I: Ja.. 

A.... Flippet, det kan jeg ikke helt forholde mig til, så den ryger udenfor.. Trendy, den kommer til at ligge 

lidt sammen med den snoppede der.. Det er sådan lidt det samme igen.. Gennemsigtigt ryger også 

udenfor.. Utroværdigt.. Neeej... Ligeværd.. Kæft, hvor har du mange ord..! Prestige kommer til at ligge 

lidt ovre i den bunke med dem.. på en eller anden måde også den egoistiske - lidt i forlængelse med det 

der det gør mig godt at jeg gør andre godt.. Nemt..pyh..? 

I: Hvad synes du om folk som måske har den hat mere på? Hvis du forestiller dig en som kun køber det.. 

fordi ‘se mig’?   

A: Altså hvis det kun er derfor, så tænker jeg umiddelbart at det er en latterlig grund.. på en eller anden 

måde.. 

I: Mm.   

A: Øhm, men eh.. ja.. men et eller andet sted så har jeg lidt sådan at folk de må købe (griner..) hvad de 

selv synes, eller.. altså.. Så jeg tror egentlig mest at jeg lægger den i forlængelse med det der med at det 

gør mig godt, men jeg tror da for det meste at ehh.. folk sådan lidt vil have både at det gør mig godt og 

det gør andre godt.. 

I: Lidt en dobbelthed.. 

A: ja.. 

I: Så har du næsten også nået dem allesammen igennem.. 

A: Ja.. Nemt og ligeværd.. de kommer til at ligge sådan lidt på.. nej okay.. jeg håber jo et eller andet sted 

at dem der så er inde i Fairtrade er ligeværdige.. 

I: Hvis du sådan skal summe det op, hvad er Fairtrade så for dig? 

A:  Umiddelbart ser det jo ret positivt ud vil jeg sige.. haha.. 

I: Mm  

A:.. der er lige sådan den trendy, snoppet, prestige egoistiske gruppe deroppe.. 

I: Den kom frem.. 
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A: den kom også frem, så det var nogle gode ord du havde der..  Altså, det ser jo meget positivt ud, og 

umiddelbart er det den opfattelse jeg har, ehm.. men så har jeg også lidt forvirrende og sådan lidt på 

vippen, altså.. 

I: Hvor meget betyder det her for dig: tilgængelighed og forvirrende?  Hvor meget betyder det for dit 

valg af Fairtrade? 

A:  Altså tilgængeligheden betyder på en eller anden måde ikke ret meget, altså fordi det er lidt sådan, 

hvis jeg ved at det er den der chokolade jeg skal have, så skal jeg nok finde den. Så lige for mig er det ikke 

fordi det gør den store forskel..  Det forvirrende det betyder lidt, fordi jeg så også nu har gået og tænkt 

lidt over Fairtrade fordi jeg nu ligesom skulle være med til det her.. at det gør da at jeg får lidt mere lyst 

til at gå ind og rent faktisk undersøge, hvad er det de siger dem der siger det er fusk og sådan noget ikk, 

hvad har de at have det i? Så på en eller anden måde betyder den ret meget for mig.. forvirrende..  

I: Okay..(tager billede) 

I: Hvis jeg nu fortæller dig at der faktisk i Danmark er 1000 Fairtrade’ede produkter, hvad tænker du så? 

A:  Så tænker jeg, det var mange, hvor er de henne? (griner) så tænker jeg at de er i Urtekram..   

I: I Urtekram butikken? 

A: Ja, det tænker jeg lidt.. Ja, men på den anden side så tænker jeg at tusind produkter er jo ikke sindsygt 

meget i forhold til hvad der er der ikke er Fairtrade, så et eller andet sted så tænker jeg at det ikke er 

vanvittigt meget.. 

I: Men alligevel lidt mere end du måske lige...? 

A:  Ja, i hvert fald i forhold til hvad jeg ser, altså, og hvad jeg lige kunne nævne, hvis jeg skulle nævne 

hvad der sådan fandtes af Fairtrade produkter...  

I: Hvis nu at du var på café med nogle veninder, gode veninder, og du så kunne vælge imellem en 

almindelig kaffe og en Fairtrade kaffe og den kostede det samme, hvad ville du så vælge? 

A: Indtil videre ville jeg vælge Fairtrade 

I: Ja.. Betyder det noget for dig i den sammenhæng at du er sammen med andre, eller er det mindre 

vigtigt? 

A: Ehh.. altså det ville jeg sige var mindre vigtigt... så kan vi jo så diskutere om det er rigtigt.. Men altså 

det tror jeg at jeg ville, for det tror jeg også jeg ville hvis jeg kun var mig selv..   

Langt det meste af tiden drikker jeg jo min kaffe alene.. (begge griner) og det ehhh.. det lød virkelig 

sørgeligt.. (begge griner) 

I: ‘Jeg drikker min kaffe alene’ 

A: Ja.. haha.. nej altså.. jeg skal bare have min kaffe et eller andet sted, så det er ikke. altså hvis de 



24 
 

kostede fuldstændigt det samme, så ville jeg klart vælge Fairtrade uanset om jeg var alene eller sammen 

med andre.. på grund af de ting som forhåbentlig holder stik..    

I: Hvor stort tror du at dit Fairtrade forbrug er? Altså sådan loyalitets mæssigt.. ville du så bedømme dig 

selv som værende meget loyal eller mindre loyal? 

A: Ehm... Altså, så må jeg jo nok være mindre loyal.. det er ikke ret mange produkter jeg bruger reelt.. 

I: Og er der noget du vælger frem for andet? 

A: Kaffe og min mørke chokolade - det er stort set det jeg vælger af Fairtrade..  

I: Hvis du skulle lave sådan en rang-ordning inden for mærkningsordninger, hvordan ville de så rangere? 

A: Altså, Svanen kommer klart øverst - det er blevet et must.. Økologien kommer også over Fairtrade, og 

ellers er det ikke fordi at jeg bruger de der mærker vanvittigt meget.. 

I: Du bruger dem ikke til at pejle efter når du er i supermarkedet.. 

A: Nej altså.. jeg ved også godt at der er noget blomst.. noget der svarer lidt til Svanen, men det er sådan 

umiddelbart de mærker jeg kender og bruger...  

I: Tror du at Fairtrade er en del af din identitet? 

A: Nej. Ikke umiddelbart..  

I: Kunne du godt tænke dig at det var det? 

A:  Ikke nødvendigvis, altså igen er det lidt det der at de andre ting er vigtigere for mig.. øhm, så det 

bliver ikke det der får lov at bestemme om jeg køber et produkt.. Nej.. 

I: Du synes ikke det tilbyder dig nok? 

A: Det ved jeg ikke... ikke i sig selv... jeg tror at de få produkter jeg nu bruger af Fairtrade er også 

økologiske, og jeg tror egentlig.. jeg tror umiddelbart at det er det at det har været økologisk der har 

været det der i første omgang gjorde at jeg har købt det.. mere end Fairtrade mærket sådan i sig selv..  

Så derfor tænker jeg ikke umiddelbart at det sådan er en del af min identitet.. altså den smule kaffe og 

chokolade jeg kaster i halsen, det er ikke nok til at fylde så meget. 

I: Nej, fint, jamen så her til allersidst så vil jeg spørge dig om der er noget du mangler at sige, om der er 

et eller andet du kunne tænke dig at fortælle mig.. noget du har på hjertet? 

A:  Mmm.. Nej... 

I: Så vil jeg spørge dig om din alder?  

A: jeg er 25 

I: Og din uddannelse? 

A: Fysiotereapeut 

I: Og din anslåede inkomst som studerende, jeg ved ikke om du har et tal..? 
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A:  SU 

I: Ren SU? Noget studiejob? 

A: Ja jeg har et studiejob, men det er godt nok ikke meget.. 

I: Du er inden for SU’ens rammer  

A: Ja. 

I: Og husstandssammensætningen det er dig og din kaffe eller? (Griner) 

A: Griner..  Det er mig og min kaffe og min lejlighed..      
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Appendix 9 

Interview with Mikkel, May 17th  

 

I: det første erhm jeg vil vise dig, det er Fairtrade mærket 

M: ja 

I: så vil jeg hører om du kan fortælle mig om hvad du tænker når du ser det her mærke 

M: puuhhh… mærket i sig selv, for mig, erm, syn.. hvad skal man sig, det har jo ik nogen form, det er 

bare 3 farver i min verden, sort og, blå og der er nok nogen vil kalde det turkis grøn tror jeg. Det, det 

symbolisere er jo, for mig, erh, friskhed, originalitet, og så det blå, det har noget kvalitet i, jeg ved ik 

om jeg har fra mit arbejde i og med jeg er i netto ehhh, døgn netto, hvor vi kører på den der, dog lidt 

mørkere farve blå, hvor vi slår på kvalitet.  

I: uhm 

Erhmm. Og så forbinder jeg det med noget, sådan hvad skal man sige, formen på dem, at skabe 

noget sammenhæng, fordi de jo et eller andet sted adskiller det sorte 

I: uhmm 

M: så det er at skabe noget, erhh to ting der er adskilt.  

I: så kvalitet og frisk.. 

M: Friskhed, kvalitet og friskhed kan du godt sige, men også erhh, hvad skal man sige, der er jo også 

det spor, eller ik det spor, men det bygger jo meget på det med ehh at skabe ehh ulandende op til at 

ku være værd, eller ik mere værd end de er, ehh men ligesom at ligestille folk og bringe folk der ehh 

har et dårlige kår end det vi har 

I: uhm 

M: har en bedre leve standard, så det er også noget med at skabe, noget bedre lighed i verden som 

så, 

I: uhm 

M: og der kan man sådan tage en kontrast, sådan, eller ikke kontrast, men sådan meget fordrejet, så 

kan man sige at vi har to verdensdele hvor vi har den der er… hvad skal man sige… godt kørende,  

I: uhm 

M: og så den del af verden som… i den grad halter bagefter, både sådan i fordeling af magt, i 

fordeling af lighed, erhh lighed mand kvinde lighed, eller ikke lighed med rettigheder for begge 

parter,så så der er jo hele det her kæmpe sammenspil som de kører på, 

I: uhm 

M: som jeg ser i de, eller som jeg ser i mærket. Erhm. Og så tror jeg, sådan den barnagtige, så er der 

også noget Kaj og Andrea i det, i de to farver (griner) 
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I: ja! (griner med) 

M: ehh ik at jeg tror det har noget, selvfølgelig har det ik noget på sig, men men men der er bare… 

der er bare sådan et islet af barndom med kaj og andrea med sig for nu at tage den helt ude på et 

helt andet side spor, der er sådan, hvad jeg sådan jeg forbinder med det ehhm, og så forbinder jeg 

det også, selvfølgelig også i stor stil med noget kvalitet,  

I: ja 

M: erhmm 

I: kvalitet i forbindelse med… 

M: kvalitet i for.., blandt andet.. erh.. blandt andet i råvaren, men igen det der med eh eh, 

fremstillingens, produktionen den er er jo ik bare ehh, altså den er ik, den er ik, jo det kan godt være 

masse produceret, men det er ikke masse produceret for at få en lav pris nødvendigvis 

I: uhm 

M: det er produceret for at ku skabe nogle bedre vilkår, for at ehh de leverandører der nu kommer 

ind under ehh fairtrade, eller der bliver certificeret under fairtrade, jamen de gør det for at højne en 

standard og så stadig ha en god råvare, for det er jo stadig kvalitet jo , for ligesom at kunne matche, 

ehh både kravet fra den, hvad skal man sige, fra detail, ik detail, men fra masserne, men også ligeså 

meget for at ha et godt produkt og få et godt omdømme, så det er jo derfor, også det der er i det. Så 

der er en masse ting i de to farver. 

I: uhm, nu vender jeg jo lige tilbage til det der kaj og andrea, for det synes jeg er lidt sjovt, er det, 

hvad hedder det.. det noget, det der barnagtighed, er det noget sådan, du tænker ind i fairtrade 

ideen også sådan? 

M: ehh jamen ahh… jamen det barnagtig i det, det er jo… eller det barnlige, det er de to farver ik, 

Andera som har denne her meget karakteristiske blå farve, og kaj som er denne her rigtig grønne 

tudse, og det er jo sådan set egentlig bare det, men men, hva skal man sige.. det barnlige er jo også, 

at der også bliver taget hånd om det, at ehh den typer børnearbejde der nu engang forekommer, 

som som er der uden tvivl, jamen, den er der taget lidt bedre hånd om end i nogle af de ting man har 

set gennem tiderne, så det er måske sådan i forhold til farverne, men ellers, ik andet end det her 

genkendelses billede jeg for mange times børne-tv.   

I: børne-tv 

I: nu sagde du før at de lignede erhmm, ligesom to dele der var skilt af, altså det grønne og det blå, 

hvis du nu skulle sige hvad du ellers synes det ligner, er der så noget andet end to farver der adskiller 

sort, er der så noget der kommer, det er bare… noget der kommer til… 

M: neaj ik sådan umiddelbart 

I: uhuhmm 

…. 
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M: fordi jeg tror, eller ik tror, men det har gjort sig mest gældende det er… farven, eller de to farver, 

ik så meget den sorte, men de to farver, jeg kan godt se der er et mønster, men jeg kan ik 

umiddelbart, forbinde mønstret med noget, ik sådan umiddelbart, i hver fald, og det er så nok også 

forbi at når man har det printet ind på forskellige labels, så står de i kontrast til mange forskellige 

typer farver jo, og så er det bare de der to…. Hvad skal man sige farver.. derkommer der i bunden 

eller på siden eller hvor det nu står stemplet, 

I: uhm 

M: at de er der, sådan hvad skal man sige, jamen, symbolet, altså selve mærket, det er jo, symbolet 

for fairtrade, men hvad der sådan ligger inde i det, det kan jeg sådan ik lige, det kan jeg ik, genkende 

på noget måde 

I: uhuhm 

M: andet end så kommer vi over i diverse psykologiske tests, så kan jeg kommer på andre ting det 

også kunne ligne 

I: okay 

M: det er nok noget helt andet (griner lidt) 

I: (griner med) du må gerne fortælle dem hvis du vil 

M: jamen så har vi en fisk, der er i gang med at spise,  

I: ja 

M: ehm så kan man så sige, så går.. indgår der også……. Ja der må også være noget… Jeg er godt nok 

ikke stødt på det, noget med fisk i forhold til fairtrade… det bør være der men… jeg har umiddelbart 

ikke lagt mærke til det… så ku man også ha en… en papegøje hvis det siger noget… 

I: så mange forskellige muligheder 

M: der er, altså der er uanet af muligheder, så jeg tror egentligt 

I: man kan selv 

M: ahh.. jeg tror hvis man gik ind og slog det op, så ville man helt sikkert få en definition af de to 

farve typer, og… i høj grad også.. ehh den sorte plet 

I: den sorte plet 

M: ja 

I: er der nogle bestemte produkter du kommer til at tænke på, når du ser det her mærke, er der 

noget du specielt forbinder det med? 

M: ja! Kaffe, kaffe the og chokolade, ehh…. Ik, jo det er jo selvfølgelig tøj, men bomuld 

I: uhm 

M: ooog… ris.. det tror jeg det er dem jeg sådan har set, så ved jeg det også omhandler, nogle former 

for kunst, men ik noget jeg sådan kender noget til, men det er sådan lige de tre fire, mest gængse, 
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kaffe, the chokolade, ris og bomuld, sådan i grove træk, det kan godt være jeg har set det andre 

steder, men det sådan lige det jeg har i hovedet i hvert fald.  

… 

I: erhm, så vil jeg prøve at spørger dig, om du kan fortælle mig om du køber fairtrade en gang i 

mellem 

M: ja ja 

I: vil du kunne fortælle mig om en af de gange hvor du har købt et fairtrade produkt? 

M: eh.. det hvor jeg hyppigst har købt det, det er i forbindelse med ehh. Ehh. Kaffe og så også 

chokolade, chokolade er jo sådan bare ja dybeste set bare for nydelsens skyld 

I: uhm 

M: men, men kaffen, det ehh… det er jagten på den god smag konsekvent, eller hele tiden, ikke 

konsekevent, men hele tiden, hvor jeg ligesom…. mange gange har skiftet mellem mærkerne… for at 

få en bedre, anden smag. Og før, dengang det hed max havalar, der stødte jeg på, nogle produkter, 

eller ik, hvor der var max havalar i danmark, der stødte jeg jo på nogle produkter som var meget… 

ringe… hvorimod efter det jo er forsvundet og jeg ligesom har prøvet igen med de forskellige, der er 

der kommet nogle rimelige produkter ind, men jeg tror det er jagten hele tiden… 

I: uhm 

M: hvor jeg støder oftest på det, og så er det selvfølgelig chokolade 

I: ja… 

M: og så i forhold til… eh… og så i forhold til ehh ja så i forhold til mit arbejde 

I: uhm 

M: hvor vi har, jeg vil ik sige kørt kampagner på det, men hvor vi har haft det inden over som et tema 

i virksomheden. 

I: uhh ja 

M: i den varerunde 

I: hvad hedder det ehmm, hva var det jeg sku til at spørger dig om, nu tabte jeg lige tråden… eh jo du 

snakkede om før det her med at du har prøvet andre mærker, også, er det andre brand mærker, eller 

er det andre mærkningsordninger 

M: nej det er brands, det er decideret set bare brands, ikke så meget andre mærkningsordninger, 

ehh… uden at skulle gøre mig, eller være særlig klog, eller til hjælp på det, så… er fairtrade nok det 

der er mest fremme i danmark 

I: uhmm 

M: i forhold til UTC 

I: uhm 

M: som er.. hollandsk.. også, og også mest på kaffe 
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I: ja det tror jeg 

M: og som er en anden type jo 

I: uhm 

M: der er fairtrade nok, det er der er mest fremme… i forhold til, i forhold til det med at sikre end 

bedre… bæredygtighed… for producenten og arbejdere… 

I: uhmm 

M: og  hvad skal man sige…., selve ehh…. ehh produktet….og der er fairtrade nok det mest.. det jeg 

kender til i hvert fald. 

I: ja og det er så i forbindelse med kaffe primært du tænker 

M: det er kaffe, chokolade.. ja 

I: som du lige som handler efter, så er det primært for at finde en kaffe 

M: ja 

I: der har en eller anden kvalitet 

M: yes 

I: og så er det… 

M: og så bruger jeg den, i… i lang tid, eller i så lang tid som muligt, eller nogen gange så går jeg væk 

fra den og så prøver jeg noget andet, det springer sådan frem og tilbage, så det er enten det, eller så 

IRMAs den blå kaffe, det er den der sådan.. der matcher mig, har matchet bedst på smag indtil 

videre.. så det er sådan frem og tilbage 

I: har det nogen effekt ehh.. på dig… hvilket brand, mærket sidder på? 

M: nej  

I: nej 

M: det har det ik, det har en effekt på mig, ehhm…. … det har en effekt på mig om brandet, det 

sidder på ehh… et meget anerkendt mærket, for så tager jeg det lidt som en selvfølge,  

I: uhm 

M: gevalia det skal jo, helst gerne være lavet på en ordentlig måde, af en ordentlig producent, de 

udbyder noget ordentligt.. ehh.. retningslinier, eller hvad man skal sige… hvorimod.. ehh.. nettos den 

billigeste kaffe, jamen den er jo trods alt produceret på en helt andet andet plan, og også nogle 

andre ting, jamen så og er det også to helt forskellige ting, så når man kommer helt op i det store 

prisleje, jamen så skal der være sådan i min verden, 

I: okay 

M: og hvis der er nogen tvivl, jamen så vil jeg så søge på det mærke, eller gå efter at sikre mig at få 

det rigtige 

I: hvad er det der gør du syntes det er mere ”bør” for sådan nogle som gevalia fx, hvad er det der gør 

at gevalia bør gøre det tænker du? 
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M: eh…. Det er fordi brandet er så stort! Det kan lide meget ved det. Ehh… se fx .. to ting som du ikke 

kan side stille… det er at to superbest butikker de fusker med kød, det rammer trods alt en hel kæde 

som nu er så meget i knæ som de overhovedet kan være, de forsøger komme igen, og det samme 

ville et eller andet sted gøre sig gældende for gevalia, for hvis de bliver ramt på et eller andet som er 

deres grundsten, at at, her, snyde eller springer de over hvor gæret er lavest, det vil ramme den, så 

det vil millioner milliarder de vil tabe, så de bør være meget bevidst om, at når de gør noget, så gør 

de det ordentligt. 

I: uhmm 

M: ellers så vil det skade dem 

I: uhm 

M: så det er min overbevisning 

I: uhm 

M: for at de bør leverer, ikke at de garanteret nødvendigvis, gør det, men… det er den tro jeg har på 

det ihvert fald 

I: er det noget, er det en generel tendens, du sådan syntes der er 

M: ja 

I: at det er blevet vigtigere 

M: ja 

I: det der med at de store brand måske især, i din mening skal, at der ligesom er 

M: ja fordi de er.. eh… alene deres markedsandele, så er de så stærke at, at de ikke bør bekymre sig 

om overlevelse,  

I: uhm 

M: som nye små producenter gør, ehh eller kan.. det er en streng tal nødvendighed for de skal være 

med til at sætte dagsordnen, ehh.. de skal være med til at sikre at det vi, de som jeg køber, det er af 

nogle der har nogle tållige vilkår, ehh.. og tållige vilkår det skal være at de har nogle ordentlige 

rettigheder, det skal ik bare være at deres arbejdestider fra, er skåret fra kl 4 om morgenen til kl 8 

om aftenen, nej der skal være nogle grundlæggende ting der skal være i orden. Og det har de en 

forpligtigelse til… det har den typer virksomhed, netto som jeg arbejder i også, den har også en 

forpligtigelse til at når vi går ud og søger efter varer, jamen at at at oprindelsen og måden den er 

fabrikeret på, og fremstillet på, den er anerkendt og godkendt, ellers så…. Det har vi simpelthen en 

moralsk forpligtigelse til.. ehhm 

I: hvor tror du den stammer fra, den moralske forpligtelse, ik nødvendigvis på virksomheder men 

generelt 

M: jamen det gør den jo, ehh.. meget lavt.. eller meget simpelt udspringer den jo fra næstekærlighed 

et eller andet sted, vi bør jo… eh… alle.. ha de samme muligheder og de samme rettigheder for at 
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træffe vores egne valg, ehh og ikke at man skal presset i knæ, at man kan producere en vis del ud af 

bukserne og så den vej rundt gå på bekostning af lykke og vilkår og…. arbejdssikkerhed… så det jo… 

det er det simple i det… umiddelbart vil jeg mene… det er jo… i  princippet bare… næstekærlighed 

dybest set… 

I: uhm og det er jo noget vi har meget her, altså sådan, det stammer jo fra kristendommen, 

næstekærligheden, gør det ikke det på en måde? 

M: jo det udspringer jo fra det, men jeg vil ik sige at vi er, jeg mener ikke vi er en nation der bør 

bryste os af det, sådan bare uden videre,…for vi er da… vi er da til dels også egoistiske…. 

DIGTAFONEN SLUKKER 

I: ehhh… næstekærlighed 

M: ja, hvad skal.. vi er.. ja vi bør ikke være en nation der bryster os af at.. at at vi udelykkende er 

næstekærlighed, for vi er egoistiske, og vi er i den grad også…… hvad skal man sige.. vi har en 

tendens til at gå efter det billige.. men jeg mener vi er et så rigt et land så, når vi skal kigge uden for 

vores egen grænser og skal opkøbe produkter.. så skal vi gøre det på en ordentlig og en værdig 

måde, og ikke bare ikke bare fordi vi kan, altså gennem trumpe os og så får det så billigt som 

overhoved muligt… der bør vi også… skæve til at tænke på at andre os har.. altså de kan ikke få 

mindstlige så gode vilkår som os, for det tager lang tid, som at genopbygge danmark, men vi skal 

ihvert fald være med at at hjælpe på vej til det 

I: uhm 

M: vi skal ikke være en hindring..ehhh.. på den måde 

I: på den måde 

M: nej 

I: hvad tror du der er vigtigst, hvad synes du er vigtigst for dig, at det der der med at man ved man 

gør noget godt, eller er det der der med at man gerne vil anerkendes for at man gør noget godt, eller 

er det et sammenspil 

M: jeg tror dybest set, så er det jo faktisk kun at anerkende… 

I: ja 

M: fordi jeg køber jo noget jeg har behov for, 

I: uhm 

M: ehh såå jeg.. så jeg anerkender jo egentligt ved at vælge det produkt frem for et andet 

I: uhm 

M: så anerkender jeg det, eller hjælper det på vej 

I: uhm 

M: men jeg… mener ikke at jeg direkte.., hvad skal man sige… spæder til, for der jo alligevel.. altså 

der går ik 100% af den pris jeg giver, vi snakker om en andel på ja x antal procent, så det er 
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anerkendende at hjælpe det på vej, og så selvfølgelig også at støtte det, men… rent økonomisk.. så er 

det måske ikke det samme som at støtte røde kors, for det er jo 100%, hvor her er det jo flere ting 

der spiller samme. Så det er anerkendende at støtte op om det 

I: uhm 

M: og sikre at det er den vej rundt at at  det forbliver… og at det bliver ved med at eksistere og at det 

kan leve selvfølgelig… så det… i høj grad en anerkendelse 

I: uhm.. eh.. og nu snakkede vi om at det var typisk kaffe du købte primært 

M: ja 

I: ville det gøre en forskel for dig hvis det ikke var fairtrade, altså hvis du købte en kaffe, som du godt 

ku li, og du så at fairtrade blev pillet af, ville det gøre en forskel for dig? 

M: ehau… … i første omgang så tror jeg ikke, fordi… at…  hvad skal man sige.. på mange produkter er 

fairtrade jo ikke stemplet ind på forsiden 

I: nej 

M: det er jo ikke… det står jo hverken under.. eller hvad skal man sige… typisk står det jo ikke under 

logoet eller varens navn, det vil jo være placeret på siden eller i anden forbindelse… og der har det 

sådan en størrelse at der tror jeg faktisk godt jeg vil kunne overset det i en periode, og så sige nå hva 

faen og så vil jeg tage det til genovervejelse den vej rundt… men vi er da ude i… at nok sådan rent… 

rutine mæssigt.. at jeg godt kunne finde på at tage noget mere før jeg opdagede 

I: uhmm 

M: det fordi… at ja.. nu tager jeg for givet at denne her varer hører ind under det 

I: uhm 

M: og det støtter jeg op om.. ik…  

I: uhm 

M: så det kan da meget vel være, og så vil jeg i den grad tage det op til overvejelse 

I: er det noget du sådan tænker oover, altså at mærket tit er,  ikke er så synlig på parkningen? 

M: ja, fordi de gamle max havaler der var det meget synligt, meget synlig elefant, som var næsten 

altid på forsiden, og den var også, hvad skal man sige, den var også noget større 

I: uhm 

M: så så, så ja… det ku godt være mere synligt, det må, det må gerne være mere synligt 

I: uhm 

M: fordi det vil også være med til at.. eh.. udbrede eh.. mærket 

I: ja 

M: og ligesom skabe noget mere bevidsthed 

I: uhm 
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M: for det tror jeg også i høj grad… og hvis folk køber den kaffe og ikke ligger mærke til mærket, så vil 

der nok lige som at jeg ik ville, eller at jeg gøre det helt rutinemæssigt, så vil det nok gå lang tid for 

end lagde mærke til at de rent faktisk stod med noget i hånden, eller vil en tilfældighed opdagede 

det, så mærket størrelse det har en vigtighed, ehh… især i eksponerings øjemed 

I: uhhm også for at det ryger lidt oftere ned i kurven 

M: ja 

M: eller lidt ligesom økologi til at starte med, som ikke hvad den store andel og meget skepsis, indtil 

det blev mærket ordentligt og begyndte at få sin egen, ehhh hvad skal man sige… hylde og pladser i 

butikkerne man begyndte at køre tema og kampagner på det 

I: uhm 

M: jamen så fik det jo… og lige pludeselig er det jo.. kæmpe andele i frugt i grønt salg alene 

I: uhm 

M: på den, på den side, så det har meget af sige at mærkningen er i orden, også alt sådan noget som 

svanemærket… ehh… det der… det coop kører.. og nøglehullet og alle de her ting… det har nogle… 

det har en vigtighed i en eksponering… fordi… eh.. det kommer ik sådan bare ved at man sætter det 

på… på siden af det.. eller mærker det på siden af det.. så det skal eksponeres… på en eller andet 

måde… 

I: er du nogle gange sådan i tvivl, eller hvad man skal sige, når du står, hvis du skal vælge mellem flere 

produkter,  hvilket mærke du skal gå efter? Eller er du primært, går du primært, er fairtrade en af 

dem du sådan tænker, det vil jeg gerne? 

M: hvis jeg går ud og skal… ehmmm… hvis jeg skal lave et eller andet hvor jeg ikke har ingridienserne 

I: uhm 

M: og produkterne og et eller andet, står ved siden af hinanden og det bliver mig bekendt at det her 

mærket det fås så som fairtrade eller at det faktisk er begyndt at være et fairtrade marked mærke, så 

vil jeg faktisk skele mere til det end jeg vil skele til noget andet 

I: uhm 

M: ligesom jeg vil skele mere imod økologi og den vej rundt, så vil jeg også skele mere til det, frem 

for den masse produceret. 

I: uhm 

M: eh.. for der vil også altid være en lille smule, eller ik en lille smule, men der vil altså være mere 

kvalitet og lidt bedre smag tænker jeg… så jo det vil jeg.. ehmm og igen vi lever i et samfund på 

kroner og øre-mæssigt så er det ikke den store forskel der gør noget 

I: så du har ikke den der ide om at fairtrade er noget dyrt? 

M: uhmmmm 

I: det tænker du ikke når du skal købe det? 
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M: ahh…men jo når jeg sammeligner priserne så er det jo ikke… altså… ehmm hvad skal man sige… 5 

kroner er jo, er jo fx ikke meget… men hvis man konsekvent jagter den billige vare så er det jo mange 

penge 

I: uhm 

M: og det er da en faktor for mange husstande der måske gerne vil, men ikke kan, af den ene eller 

den anden årsag… ehmm… men men jeg vil ik som sådan skele… snakker vi halvtreds hundrede så vil 

jeg selvfølgeligt fordi jeg indtil videre skal søger for mig selv i den forstand, men men det det vil ik 

skræmme mig når det er så få kroner øre som det i virkeligheden er på mange produkter 

I: vil det gøre noget forskel for hvad du købte hvis du skulle være alene, eller hvis du skulle gi noget i 

gave, eller hvad nogle over, er der forskel i dine valg, sådan, hvad du ved af sku jeg til at sige 

M: altså at jeg ville træffe, eller ikke træffe mig, om jeg vil vælge mig selv højere end jeg vil vælge 

nogle andre i forhold til det eller? 

I: ja om du ville sige, om du ville sige, ej nu er det fredag aften nu vil jeg ha noget lækkert til mig selv, 

om du så ville købe det, eller om det primært er når du skal lave noget når der kommer gæster 

M: nææ det ville jeg ikke skele imod, jeg ville ikke skele imod om det ville være ene forkælelse, jeg 

ville ej heller,… ehh sige at gå imod, nu kommer der noget så være noget for deres, eller så skal det 

se ud af noget det ikke er altså… ehh.. eller at jeg skal fremstille mig på en måde som jeg ikke er… nej 

det vil jeg ikke 

I: uhuhm 

M: jeg vil gå efter de ting jeg vil ha behov for, og så vil jeg skele mod det hvis jeg kan få det som 

fairtrade, økologi på den ene eller den anden måde, så vil jeg vælge de ting som jeg mente ville gi en 

bedre smags oplevelse samtidigt med at jeg vil ku støtte op om noget  der er bedre. 

I: uhm okay… hvis du skulle beskrive en typisk fairtrade forbruger, hvad ville det være for en person? 

M: ehh… jamen det vil være en person som… eh… er bevist om det valg som man træffer… og det vil 

være en forbruger som ikke bare hiver ned af hylden for at hive ned at hylden 

I: uhm 

M: det vil være en forbruger som, bruger noget tid på at.. at sætte sig ind i fairtrade 

I: uhm 

M: det vil også være en forbruger som typisk går efter… ahh økologi… og varer der har en historie, 

eller en historie at fortælle, uhmm… som som.. eh.. som ikke nøjes med det billigeste fordi det er 

billigt 

I: uhm 

M: ehh… og som… i den grad nyder det ting som kommer ud af det jo… 

I: uhm 
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M: altså den bedre smag, den den bedre fremstilling… jamen alle de der ting… jamen den vil være en 

forbruger… det ku.. det ku…. Det ville nok være.. nogle der falder ind i mit eget segment rent 

aldersmæssigt… jeg tror ikke der er den store forskel på om man er et stort karriere menneske eller, 

eller ehh.. almindelige borger… eller på anden måde… 

I: uhm 

M: det vil simpelthen være en interesse, eller noget man havde bestemt sig for at nu, nu skal det 

være sådan og så vil man gå, gå efter de her ting.  

I: uhm 

M: og i vides muligt købe de her ting som er det bedre stillet 

I: uhm. Hvad vil en typisk fairtrade køber ikke købe 

M: ehhm en typisk fairtrade køber vel ikke masseproducerede ting som er ehh… som er 

masseproduceret for at hamre prisen i bund 

I: uhm 

M: Det vil ikke, det vil være… det vil være en som…. Ik ku se, eller ikke interesseret sig for at her er 

det, er det, det en 8 årige pige der har siddet og lavet det her under dårlige forhold, eller det er 

masseproduceret, eller hvad man skal sige, det vil være fuldstændigt ligegyldigt for dem, eller for 

vedkommende, det det det, det vil være mad og indkøb i den forstand, det vil være et mål til at få 

mættet maven, på den måde, sådan meget groft sagt 

I: uhm ja 

M: ehmm og og, ja, hvordan man skulle fremstille dem det ved jeg ik, altså som personer, det ved jeg 

ik, men det vil bare være nogle som, mener det interesseret dem ikke 

I: ja dem der ikke køber det simpelthen 

M: cool cash, et eller andet sted 

I: hvis du, nu købet du det jo også selv, og hvis du ser nogle der har lagt det ned i kurven, du står i 

køen og du ser at der ligger et fairtrade produkt i deres kurv 

M: ja 

I: hvad tænker du så om dem, hvis noget sku jeg til at sige 

M: ehmm… hvis det er et enkelt fairtrade produkt, og… personens.. hvad skal man sige.. udseende, 

udstråling giver mig en fordom, hvad kan man sige der er negativt ladet, så ville jeg jo nok havde den 

overbevisning at vedkommende bare har købt det fordi det var der… 

I: uhm 

M: det var det der var nærmeste på hylden 

I: uhm 

M: eller det var lige den eneste der var tilbage… eller… prisen den var ok på grund af en kampagne 

I: uhm 
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M: hvorimod hvis jeg så flere ting, jamen så ville jeg nok sige, her er en forbruger som er bevist om 

nogle valg, som man har truffet, noget man vil være med til 

I: uhm 

M: og det er jo en fordom, fordi at man køber en ting kan det jo ligeså være troen på at det er den 

ting der gør forskellen 

I: gøre forskellen 

M: end fx den som køber flere  ting, ehh… nødvendigvis nok bare gør det fordi at… overvisningen kan 

være den samme som ved økologi, at at man det bør være bedre man at man ikke ved om det er 

bedre 

I: uhm ja, jo 

I: ehm hvis vi skulle prøve at forstille os sådan en lille fantasiverden, eller hvad man skal sige, lave en 

fantasi leg, hvor vi har en verden hvor fairtrade ikke findes som ide, 

M: ja 

I: hvordan ville den se ud tror du? 

M: eh ha (griner overrasket) 

I: (griner med) altså hvad ville den mange fx? 

M: hvordan ville verden se ud hvis den ikke havde fairtrade? …. Eller hvordan? 

I: ja hvordan ville den se ud 

M: …. Jamen det ved vi ik… for vi ved ik at fairtrade eksisterer… 

I: Hvad tror du det er fairtrade bidrager med, kan jeg så spørger på en anden ting, hvad er det du 

synes fairtrade bidrager med til denne her verden? 

M: jamen grundlæggende bidrager det jo til en bedre levevilkår, bedre muligheder… for… mennesker 

som er dårligere stillet end du og jeg… eh… så så den vej  rundt ville det måske mangle noget på den 

konto. 

I: uhm 

M: ehhhm…. Men det vil jo… phhh… he… det vil jo… (mumler).. fordi der vil jo mangle de ting man… 

så ville verden nok også være anderledes, ehmm 

I: ku du forestille dig der var noget andet i stedet for? 

M: jamen det ville det jo være på den ene eller den anden måde, fordi så ville vi gribe fat om det på 

den ene eller den anden måde 

I: uhm 

M: ehmm, det, der er jo gået mange hundrede år før vi sådan har fået… ligesom tanken hen imod at 

sige sådan, jamen levestandarden, og, varen og alle de her ting, de skal hænge sammen i en større 

sammenhørighed, fordi det er jo.. altså.. de rige har i hundredvis af år, de magtfulde nationer har jo i 

hundredvis af år udnyttet andre, så det er jo sådan, det er jo, det er jo udsprunget af nogle som har 
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taget nogle initiativer, som har sagt, jamen der skal være en mulighed for at vi ligesom kan højne 

andre, eller fattigere folks levestandarder og samtidigt sikre et godt produkt 

I: hvor tror du det ønske kommer fra, det der med at  man føler at man har en forpligtigelse overfor... 

M: ahh… den kommer jo heroppe fra os, som har noget mere at byde på, fordi dem som… har de her 

problemer der har jo nok at kæmpe med jo… så.. så selvfølgelig er det det jo et samspil men jeg tror 

den starter her hos os, og så harmonere den med de mennesker som jo selvfølgelig meget meget 

gerne vil ha, en meget meget bedre liv. Og det kommer vel, ku vel også… eh.. stamme fra lande der 

stille og roligt hat hævet deres lave standard, og også i den grad har råbt i gevær til de større 

nationer, og så ligger der jo også noget politik i det 

I: uhm 

M: igen det der med at få det store brands til, ikke at makke ret, men få dem også til at indset, at det 

jo nok, også er det til deres eget bedste, at det er med til at skabe…   

I: så det er simpelthen sådan en udvikling vi er gået hen imod 

M: det er en uvikling, ja.. og det er jo en udvikling der kommer fra begge sider af men… men den 

har… den har ikke større udspring her.. den den.. har stor værdi her fordi det er os der ligesom skal 

gøre… 

I: uhmm 

M: altså de kan jo godt producere det, og så bliver varen ikke afsat… så er det jo lige vidt, så kan de 

gå tilbage til at masseproducere til en billigere pris, og få en.. en dårlige standard men.., men så får 

de stadig spyttet varerne igennem… det er jo også ligesom os der skal holdningsforarbejdes 

I: uhm 

M: og det skal man jo på mange måder… så ja det er begge dele 

I: begge dele, uhm.. erhm… hvis du skulle tænke på fairtrade som en person hvordan ville dit forhold 

til den person være? 

M: ……. Det ved jeg ik… men hvis jeg sku.. hvis jeg sku gi et ansigt på den.. så tror jeg faktisk jeg ku gi 

en ansigt som hummels direktør, hvad er det han hedder…… nu kan jeg ikke huske ham… kan du… 

I: ja jeg kan heller ikke huske hvad han hedder, men jeg ved godt hvem han er 

M: han arbejder for nogle af de her ting, og prøver ligesom at være med at til at gøre tingene 

anderledes og tænke anderledes… det var sådan et ansigt jeg kunne sætte på det… ehhh mit forhold 

til personen… uhmm… … det ville jo være… … ahh… ja… det tror jeg faktisk på mange måde ville være 

normalt jo…  

I: uhm 

M: men jeg.. jeg kan ikke rigtigt bringe mig ind i det 

I: nej… så hvad du ville tænke om ham, det ville være sådan noget med at han er en af dem…  
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M: jamen han, det ville jo være, om.. han ville være forkæmper for noget.. eller den, personen ville 

være forkæmper for et eller andet mod, der skal yde til noget bedre for nogle andre, og det vil typisk 

være… eller karaktiseret ved en uselvisk person der gør noget for andre frem for at gøre noget for sig 

selv. 

I: uhm 

M: ehhh… moder teresse fx ehmm… ehm.. gandi, og alle dem her der gør så meget mere for andre 

før end de gør noget for sig selv… eller hvad skal man sige, dybest set tænker på andre før end de 

tænker på sig selv ik. Og det vil jo være… ja.. på den måde.. uhm og det kan man vel på en eller andet 

måde kun se op til 

I: ja ja, for søren, for søren 

I: hvad hedder det, synes du dit forhold til fairtrade har ændret sig, tror du det vil kunne komme til at 

ændre sig i fremtiden, er nogle ting som du sådan tænker det gør jeg ikke nu men det ku jeg kommer 

til at gøre 

M: først så hedder han christian stadian, det er det han hedder 

I: ja det er det han hedder 

M: nå bortset fra det, så sku det jo være hvis hele brandet, hele organisationen blev stemplet for at 

være noget, andet end det den er i dag, 

I: uhm 

M: altså et eller andet korruption, hvad ved jeg, et eller andet der ligesom bringer, der bringer det i 

dårlig lys, det ville få mig til at tænke anderledes… 

I: okay 

M: uhmm…. Eller hvis de begyndte at ændre på deres filosofi for at indlemme flere og flere således at 

de i sidste ende, gør ligesom der har været sket så meget før, jamen at man begynder at  tilgodese de 

større frem for de mindre, så ville det jo være, det ville jo være en tilnærmelsesvis radikal ændre på 

den overbevisning jeg har, og det ville jo få mig til at tænke anderledes 

I: uhm 

M: det ville være det samme som hvis, økologi, de begyndte at blive tilladt at sprøjte med flere og 

flere midler, for at få mere og mere økologi ik… 

I: jo 

M: så forsvinder hele ideen og så er vi tilbage til hvor vi et eller andet sted startede 

I: uhm. 

M: jamen hvad skal man sige, det vil være sådan en glidebane, så vil ville få mig til at ændre det… 

eller hvad skal man sige hvis det lige pludseligt ender ud i, jamen ud af 100%s omsætning der 

forsvinder… 95% af dem ned i de forkerte hænder… 

I: uhm 
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M: så ville de i den grad ikke tilgode se noget 

I: så sådan som fairtrade ideen er i dag, ihvert fald ifølge dig det er, det er en troværdig organisation 

er kæmper for de her 

M: ja, og også det at at at… at det jo… hvad skal man sige… de producenter der inden under 

fairtrade, de sikrer… eh… sig jo, at at tingene går ordentligt til, de sikre sig at tingene bliver lavet 

ordentligt, at folk har nogle ordentlige vilkår, hvorimod ja sådan noget som det der utc, de… de giver 

jo et tilskud, det vil sige, hvor fairtrades pris, det er den pris det  koster at få… varen lavet under de 

vilkår.. der vil utc vare koste det den koster at lave, og så vil utc så yderligere ligge en pris overi, eller 

lægger så overi således at den pris der ligger over det, det faktisk er den der bliver fordelt til alle de 

der er med, og at det ikke er hele processen der er noget… og ved fairtrade er det hele processen fra 

du starter til du stopper, hvorimod ved utc, der gør det der op og så får du lige det overskud der er, 

så det er to forskellige måder at gøre det på, hvor fairtrade er nok den d er mest, mener jeg, oprigtigt 

fordi det er fra bunden af og du ikke yder et tilskud, hvis du yder et tilskud kan du ikke være sikker på 

at tingene foregår helt 110% korrekt, det kan selvfølgelige også ske for fairtrade, men når man tager 

den fra bunden af og følger den hele vejen op og siger, det er den pris der er, og så sælger den til 

den, hvorimod man producere noget, og siger jamen det er prisen, så ligger vi lige over i for at sikre 

at det er som det skal være 

I: uhm ja… ehm nu vil jeg spørger om du vil være med til at lege en lille leg, eller lave sådan en lille 

ting her, for vi har været lidt kreative (ting findes frem…) 

I: nu giver jeg dig om lidt nogle kort med nogle forskellige produkter på, og så det som jeg tænkte at 

vi skulle det er, at hvis vi forestiller os at du er herinde i midten, og alt det der er herinde det er dig 

M: ja 

I: men hvor det der ligger tættest på midten det er det der er mest dig, og det der ligger uden for det 

er noget hvor du tænker, det er ikke mig, det siger ikke noget om mig, det repræsentere ikke mig. 

Hvordan ville du så placere de her kort. Og mikkel er inde i midten, hvad du så syntes er mest dig. 

M: det vidste jeg faktisk ik 

I: det er noget nyt, det med smykkerne, det er noget der kommer, de vil til at fairtrade guld 

M: okay 

I: ja 

M: der kan man så sige der kan man så bringe et helt kontinent up-to-date så 

C. hvad tænker du på? 

M: jamen guld og diamanter det er jo meget, meget sådan i afrika, og de er jo i den grad… erhmm.. i 

den  grand et uland, eller ulande 
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I: er der mange forskellige ting som du sikkert ikke altid bruger. Hvis du vil må du gerne sådan, hvis 

du har beslutte for at lægge dem, må du gerne fortælle lidt om det, eller fortælle om dine placering 

af dem 

M: man kan sige… der fås cultura jordbær drik light, det er jo… light produkter er i den grad ikke mig 

fordi jeg ikke tror på at man bliver slank af dem, eller at man holde den slanke linje pga. Light 

produkter så det er lidt derfor.. at den ligger som en bi ting 

I: den kommer uden for cirklen 

M: den kommer uden for cirklen, ikke at jeg ikke kunne finde på at købe culture i nogle af de andre 

varianter, men det der med light, som den der var, det er ikke så meget mig. Sådan noget som BKI 

kaffe, det er ligeså meget fordi selve produktet ikke tiltaler mig, og det er jo fordi, ja kaffe er en af 

det ting… 

I: som er vigtigt 

M som er vigtigt for mig 

I: uhm 

M: uhmm økologi, erhmm er vigtigt for mig ehmm 

I: uhm 

M: det her, og det er faktisk på baggrund af det er fairtade, det er ikke så vigtigt for mig 

I: med bananer 

M: med bananer, fordi at… og det der er købmanden i mig, jeg synes at udbrede en vare, som er, og 

skal være, og som skal ha en god historie, det er simpelthen at tage en pris som er forkert i forhold til 

når jeg ser på indkøbsprisen, der syntes jeg, der er man sku liiiige, liige for smarte i farten… 

I: uhmm altså, så du synes de er for dyrer? I forhold til, eller hvad mener du med? 

M: jeg synes det er for dyrt i forhold til hvad man kan købe det ind til, og jeg synes det er for dyrt i 

forhold til den mængde man udbreder 

I: okay 

M: der, der, der er jeg lige bange for at man er lidt hurtig ude 

I: okay 

M: sådan noget som…ehmm. Peanuts.. det er jo stadig noget jeg spiser.. men…. Det… det er den 

dårlige side af mig, med alt det usunde og det… slikket… erhm.. 

I: hvad er den gode side? 

M: det er jo tilfredsstillelsen når man drikker øl og ser fodbold og spiser peanuts, det her er ik så 

meget mig, clinque 

I: uhm.. er det noget du kunne forestille dig at du ville give i gave, fx 

M: ja clinque, ja det ku jeg godt finde på… det ku jeg snildt finde på. Lad mig se, den her, urte kram 

rosiner, ik så meget det at det er rosiner, men det er det er urtekram, ehhm.. lidt ligesom vinen her 
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er fairtrade, det er at der er også…. Eh… der en historie at fortælle, nu kender jeg selvfølgelig ikke 

den eksakte historie, men der er en historie at fortælle med de her varer som er produceret på en 

anden måde, og alene bare indpakningen, indbyder til noget mere. Sådan en som Cirke kaffen, fra 

coop, det er jo sådan et… eh… … hvad skal man sige, selve indpakningen uden fairtrade indbyder ikke 

til ret meget fordi det er jo en… det er jo en århundrede gammel karikering af…. En neger i den 

forstand 

I: uhm 

M: og et eller andet sted… syntes jeg den ikke siger noget, hvis den siger noget, så siger den nogle 

gammeldags ting, her hvor fairtrade i den grad er kommet i fokus, jamen så bringer den sig selv i spil 

igen… ehmm 

I: så der er det fairtrade der gør noget for cirkel syntes ud 

M: yes, og igen her har vi noget med økologisk kaffe i forhold til gevalia, i forhold til BKI, sådan meget 

det er to mærker, men her går gevalia ind… og sikre sig i forhold til de vi snakkede om før… ahh hvad 

er der ellers her… Det her ku være rigtig interessant at have med at gøre, fairtrade i forhold til guld 

og sølv 

I: ja hvad tænker du der? 

M: der tænker jeg i stor grad, at når man arbejder med sådan noget, rent fysik arbejder, så er det 

meget hårdt arbejde og det er til den lavest udbydende, så det vil man helt sikkert være med til, 

med, hvad skal man sige, med nogle penge være med til at gøre en forskel, så det ser jeg som 

værende vigtigt 

I: uhm 

M: og et rigtigt godt træk 

I: et rigtigt godt træk som du også synes ville være interessant at overveje hvis man engang skulle 

enten ha en ring eller gi en ring 

M: yes yes det ville jeg helt sikkert, fordi… ehmm.. jamen dels fordi at man den vej rundt ville være 

med til at sikre noget, men også fordi det er en anderledes historie man kan fortælle, eller ikke 

fortælle, men det er en anderledes historie, det er ikke julie sandlau, det ikke donna karen, det er 

ikke ehh… ja pilgrim og alt det der, fairtrade det er noget andet ik… ehm og der bør man ikke kunne 

så tvivl om rigtigheden af varen.. altså.. de bør du være sikker på at den varer du køber, jamen det 

ikke sølv der er, eller det er ikke messing der er forsølvet eller noget andet, der bør du sku være der 

er du sikkert 

I: vil det også ligget et pres på producenterne 

M: det vil ligge et kæmpe pres på producenterne, uden tvivl om det… 
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I: nu siger du, sådan en god historie at fortælle, er det sådan, mest for dig selv du tænker, vil det 

være rart at vide at det ik er forgået på den måde, eller vil det være sjovt at sige hvis nogen sider ”nej 

en flot ring” og du så kan sige du skal du bare hører… 

M: ehh… et er jo den gode historie i at gøre noget godt… 

I: uhm 

M: men… det… det beriger smagsoplevelsen, nu selvfølgelig ikke med guld og sølv, men det beriger 

smagsoplevelsen på en sådan måde, eh som ik har noget med smagsløgene af gøre, men oppe i 

sindet hvor man ligesom… kan sige, jamen denne her varer er blevet lavet på en ordentligt måde, på 

den måde, der er blevet kredset om det, der er blevet brugt tid, energi og ressourcer på det, på at 

det her skal være noget ordentligt, så det giver ligesom… noget mere… løgismosis som… er… en 

producent, de laver nogle ting som er hamrende gode, og som også beriger en fordi de også har lige 

nøjagtig noget historie, og de går ik på kompromis med varen heller, for de har jo, ehh… ik deres 

motto, men de har en talemåde der går på jamen gourmet for en hver, eller gourmet for alle,  

I: uhm 

M: det vil sige vi skal alle, alle skal ha mulighed for at ha noget der smager godt, det skal ikke kun 

være de rige der kan sætte sig ind på en eller anden fancy restaurant og nye noget feinsmecker, det 

skal være mulig for os alle, og derfor skal der være kræset om det, og derfor skal varerne ha en 

historie… så det synes jeg jo er det der er ligeså fedt… og det er jo så det der gør det, der gør at jeg 

tager de valg som jeg tager, frem for.... ja…frem for bare at vælge de billige varer. 

I: for sindets oplevelse af at du både får noget bedre men at du også samtidigt har 

M: har… du… nogen siden været ude på, ude på esplanaden der har løgismosis deres egen 

forretning, prøv at tage derud en tur en dag og så kig, og de har varer fra… mange mærkelig steder i 

verden, hvor at det gennemgående tema er at sikre sig at varen… det det er at sikre sig at det er en 

ordentlig varer, det skal være noget bæredygtighed i det, det behøver ikke at være økologisk, men 

det er da kun et plus 

I: hvis det er det 

M: hvis det er det, så, så det er en vigtigt ting også, men der skal være noget historie med.. fordi det 

beriger lidt mere… hvad har vi ellers… 

I: så vi har cirkel, og urtekram, og vin og økomælk og bananerne er også stadig med inde i jeg cirklen? 

M: ja fordi at… de er jo en del af det med fairtrade, og de er jo en del af det med at støtte op om 

noget, og der er det jo bare… der er det der hvor, hvad skal man sige… gnieren den alligevel en gang 

imellem kommer lidt til udtryk, for det vil den hos os alle sammen, på et eller andet tidspunkt… eh 

med undtagelse af dem af os der har så mange penge, så de ikke… så det ikke bekymre dem hva faen 

varen koster… sådan noget som det her, det ligger uden for… 

I: Ben & Jerry’s uhm 
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M: ehmm, og… det gør det fordi… varen i sig selv er jo som sådan god nok… men… fairtrade mærket i 

min verden, gør ik den store forskel fordi denne her varer er så dyr 

I: okay 

M: den er simpelthen så dyr, så det er jo… eh ja altså… der, der er jeg virkelig nærrig i forhold til så 

mange andre ting, men der der der… jeg vil ikke sige at man… at man… neglisere fairtrade mærket… 

men jeg syntes lige præcis på denne her producent, der er den ikke retvisende… 

I: okay 

M: men det har nok også noget af gøre med historie fortællingen… fordi.. måske ben & jerry’s chunky 

monkey icecreame.. ja.. det siger mig ikke så meget.. men det er igen.. det er nok.. det er nok fordi 

det er sådan som det er 

I: altså at det er ben & jerry’s, eller… 

M: ja og at jeg ikke valgte det før… ehh før det var fairtrade.. 

I: okay 

M: kiks det siger mig ikke så meget… jamen jeg tror hvis man sådan skal… hvis man sådan skal tage 

dem ind… eh… så bliver det nok heromkring 

I: uhm 

M: hvis man sådan skal sige, den der, den kan jo kun være i periferien fordi jeg ikke har noget som 

helst med den, men den er i den grad interessant 

I: uhm 

M: chokolader som også er… 

I: uhm 

M: men det her det tror jeg faktisk det er… det er nok der… sådan nogenlunde  

I: nogenlunde, sådan de ville ligge 

M: men man kan sige økologi 

I: uhm 

M: det vil jeg også eh… typisk ta… ehm.. hvis jeg skal bruge det 

I: uhm 

M: hvis jeg for eksemple, køber en… hvis jeg køber fordi jeg måske skal bruge den til et eller andet, 

kan det godt være jeg tager noget andet, men hvis jeg ved at jeg næste uge skal spise havregryn hver 

morgen, eller jeg skal bruge det til min madlavning, så vil jeg vælge det frem for noget andet… 

I: okay 

M: og grunden til at jeg hvis jeg bare måske skal bruge en lille smule ville tage den anden, det vil 

simpelthen være fordi at… så vil det være spild af råvarer, at jeg køber noget for så at hælde over to 

tredjedele af det ud 

I: okay 
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M: så er det bedre at jeg køber den billigt og så er der nogle andre der kan tage den gode varer, hvis 

jeg, hvis jeg ved jeg bare skal ha den til en meget lille simpel ting, sådan så jeg heller ikke, hvad skal 

man sige, kaster unødvendigt om mig med tingene 

I: uhm 

M: eh.. og vinen den… eh.. det skeler jeg lidt til… 

I: uhm 

M: men.. men.. den type vin som jeg drikker, og eller ikke drikker, men det vin jeg har drukket det 

har det ikke fairtrade været så meget fremme, eller det har ikke været inde over de steder hvor jeg 

handler 

I: uhm 

M: IRMA, netto føtex endnu, men jeg håber jo bare det kommer mere frem, integrere det, økologisk 

vin er stille og roligt i sig selv begyndt at komme mere frem, i forhold til økologi bølgen jo, så det er 

sådan nogle ting der er lidt undervejs, hvor sådan nogle ting som, hvor urtekram her, er jo, mærket 

urtekram er kommet meget mere frem, de har mange spændende produkter, og… og.. trække på 

I: så det var nogen du godt ville gå efter 

M: ja 

I: uhm 

M: hvad med de andre kort, er det, dem du sidder med i bunken, er det alt sammen ude i periferien 

M: eh… eh… jaaa… og det er det jo så i forhold til, det er ikke så tit jeg spiser kiks 

I: uhm 

M: erhmm… jeg drikker heller ikke så tit kakaomælk 

I: uhm 

M: eh.. det her det gør jeg, anthon berg chokolade, guld pakken, den… det er ikke noget chokolade 

jeg spiser, og derfor er det.. er… vil jeg ikke købe det og jeg vil heller ikke købe det som gave.. fordi… 

det nok hører til en anden alder 

I: uhm 

M: erhmm… end end jeg umiddelbart vil mene at jeg vil kunne sætte på nogen. Denne her 

kakaomælk coico drikker jeg heller ikke så tit… panthene, shampoo… der bruger jeg matas 

I: okay 

M: ehh… og så kan jeg ikke huske hva, sanex bruger jeg, som også er noget med bedre varer, the… 

når jeg er virkelig virkelig syg 

I: uhm 

M: (griner) 

I: nu er der to forskellige der 

M: erhmm 
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I: som begge to er the 

M: jeg går ikke så meget op i the.. så det er ikke så vigtigt for mig 

I: så fairtrade the er ikke noget du sådan, det er ik noget du ville, for det er ikke noget du drikker 

måske så meget af 

M: … jo det ville jeg… men… igen… jeg køber ikke rigtigt the, for der er ikke rigtigt nogen der drikke 

sådan the, kun hvis man er syg eller hvis man virkelig sådan om vinteren, så så så i forhold til for 

eksempel kaffe, som jeg jo køber i… ja i stor stil i forhold til.. der er har jeg ikke så meget i forhold til 

the, for det er ikke noget jeg sådan rigtigt går og spotter, og spotter efter, men jeg vil sige, at hvis jeg, 

hvis man nu skal tage dem, hvis jeg nu skulle gå efter.. nu.. nu går vi på den.. den lidt bedre bølge, 

med hensyn til.. i forhold til kaffen, så vil jeg hellere vælge denne her eh.. kobbs frem for at jeg vil 

vælge libton, netop fordi at så er der lidt mere at komme efter 

I: er det primært fairtrade, eller er det hele dens 

M: det er ligeså meget fairtrade som det er… som det er mærkningen 

I: uhm 

M: den der den er jo bare kedelig og masseproduceret, den her er der lidt (…), der er lidt historie og 

det er det der er sjov… facial moistorizer… 

I: det er nok lidt ligesom cliniquen  

M: jaa, det siger mig ikke så meget… eh.. det her ville jeg også gå efter hvis det var 

I: anthon berg, fairtrade 

M: yes 

I: uhm 

M: eh og det er ligeså meget.. eh.. smagen.. den er bedre 

I: uhm 

M: så så der er ligesom også.. den ligger også repræsenteret her ik, i forhold til… 

I: så den ville ligge inde i dig cirklen sammen men chokoladen 

M: den vil være med.. body lotion.. det er nok ikke så vigtigt 

I: uhm 

M: ehh… økologisk havre 

I: uhm 

M: det ville jeg nok… der ville jeg sku nok være lidt i tvivl hvis jeg skulle sidestille dem over for solgryn 

I: ja 

M: ehm.. og det ville jeg være fordi det er ikke noget som jeg som sådan, jeg kan godt spise det 

men… hvis jeg sådan skal sidestille det, så ville jeg tage ota solgryn, fordi at, der ville det være for mig 

en morgen bare at få noget i maven, så jeg bare havde noget at gå på, jeg vidste der holdt i lang tid, 

frem for det her 
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I: uhm 

M: og det vil jo så være noget igen.. lidt den der.. at gå på kompromis med enten smagen kontra 

mængden, så der, der ville jeg være lidt i tvivl om hvad jeg ville vælge egentligt.. men jeg ku nok godt 

finde på at tage den her, hvor jeg ellers ville ja givet mig i kast med den her 

I: den det er sådan til.. altså der der fairtrade sko også, men også hele den der bomulds ide, altså det 

her med, med tekstiler, om ideen med det 

M: for det mode der nu engang må være placeret på mig eller i mig.. eh.. det vil det selvfølgelig være 

lidt afgørende, men jeg vil da sige det vil da være en hel klar, igen ligesom med smykkerne, jamen 

den vil jo ha noget historie, den vil jo ha noget… eh.. noget værdi, af noget andet, eh.. hvis man 

havde en, hvis man producerede en tshirt hvor der stod.. nu er det der huma, huma jo meget oppe i 

tiden, og man havde en hel tshirt med fairtrade, mærket fairtrade, så ville jeg faktisk hellere vælge 

fairtrade mærket tror jeg, for ligesom at være lidt provokerende 

I: nu sagde du noget med mode før 

M: ja 

I: mode der var blevet placeret på dig 

M: ja 

I: hvad mente du med det? 

M: jeg, jeg er jo ikke så mode bevidst, tror jeg (griner) 

I: (griner) 

M: ej det her jeg, men det det jo, det det … det hedder ikke, man er jo ikke (…mistisk?) men det er 

det her forfængelige jeg, det kommer jo også lidt op i en, så der ville man jo også skulle gå på 

kompromis, i forhold til om man skal vægte et par fairtrade sko, op imod, hvad ved jeg… fede sko af… 

g-star.. equal.. jeg ved ik hvad faen det skal være, så det vil være sådan en afvejning, hvorimod hvis 

jeg kan få lov til at provokere så ville jeg gøre det, for det kan jeg godt li. 

I: uhm okay 

M: shower gel, brown sugar, dush gel..  

I: også fra urtekram 

M: urtekram ja… erhm… det tror jeg at jeg ville skele lidt til historien 

I: uhm 

M: og ville jeg træffe mit valg ud fra det 

I: uhm 

M: eh 

I: hvad ku du forestille dig der kunne være for en historie i det 
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M: eh… jamen det skal være lidt det eksotiske i det, og det skal være, og og igen, det skal være lidt 

den den fornemmelse af.. at det måske, uden at det er det, er lavet i hånden, frem for at være 

sprøjtet ud af en eller anden maskine.. hvor det bare er blevet tilsat undervejs 

I: uhm 

M: så det ville være historie i den, der kunne være at fortælle, eh.. men jeg ved ikke om jeg i forhold 

til det ville skele til det 

I: ville det være en du kunne forestille dig at have stående på dit badeværelse 

M: … ja men så ville det være i forhold til forfængeligheden, hvis man en dag skulle et eller andet, 

eller en dag, hvis man skulle et eller andet, eller hvis mani den grad skulle forkæle sig selv, eller på en 

eller andet mådeha den der fornemmelse, ha den der følelsen, så kunne jeg finde på af gøre det… 

I: uhm 

M: så ville jeg gøre det.. ikke finde på.. men så ville jeg gøre det.. ehm 

I: sådan lidt treat til dig selv 

M: ja, sådan et eller andet igenn, så er det jo, det er det jo så forfængeligheden der skal spille ind, 

eller ik spille ind men så skal det være i den forbindelse 

I: uhm 

M: hvor man ligesom bringe de to sammen, lidt ligesom det samme med tøjet og moden, hvorimod 

med smykket, så vil det jo være… for skønheden, samtidigt med historien 

I: uhm når du siger forfængelighed, er det så forfængelighed i forhold, hva man, til hvad du vil tilbyde 

dig selv 

M: ja 

I: eller vil det også være forfængelighed lidt med det der, jeg har badet mig i det her… 

M: ja men sådan et eller andet sted, ja men sådan et eller andet sted, og det ville det jo være fordi.. 

det er jo.. ja.. det er det her med at… med et eller andet sted at gøre det ekstra for en selv, hvis man 

sku et eller andet.. eller et eller andet, hvis man har haft en hård arbejdsuge, eller en hård 

arbejdsdag.. et eller andet ik, hvor man ligesom sænker sig selv ned, ligesom at sænke sig selv ned i 

et karbad ik.. 

I: jo..så det ville være sådan en du godt ville have stående og så 

M: jeg vil godt ha den stående, men det vil ikke være, det vil nok ik typisk være en jeg bare brugte til 

hverdag bare for at bruge den..  

I: uhm 

M: der skulle være noget i den, den sku ha en forbindelse til et eller andet i den forstand.. 

I: jo 

M: ehm… og så wasa… som også er nøglehulsmærket, eller som er nøglehulsmærket 

I: uhm 
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M: ah… (rømmer sig) der står wasa for mig som… som en masseproducent 

I: uhm, gør nøglehullet noget der synes du? 

M: eh… det er faktisk lidt pinligt at sige ik, men nøglehullet som jo i den grad er blevet en af de ting 

som man slår på i vores koncern, har jeg ikke dannet mig det hele store billede af endnu, det er lidt 

det samme som med fairtrade… på en eller andet måde.. jeg har ikke sat mig nok ind i det 

I: uhm, jeg nupper lige et, hvis du er færdig med at ligge dem (tager billede) 

I: så 

M: yes 

I: så tager jeg dem igen, og så vil jeg faktisk bede dig om at gøre nogenlunde det samme, men denne 

gang med ord 

M: hvordan skal vi starte det ud 

I: jeg har nogle kort her med ord på, sådan fairtrade er igen, nu er det fairtrade er i midten 

M: ja 

I: det der der mest fairtrade ligger i midten, det der stadig er fairtrade ligger inden for den grønne 

cirkle, og det der absolut ik, det som du syntes, det ligger ude 

M: okay 

I: værsgo, og igen må du gerne fortælle om hvor du ligger dem, så.. 

M: okay, value for money.. det… ehm.. det kan betyde mange ting 

I: hvad tænker du 

M: jamen det kan betyde to ting 

I: uhm 

M: value for money, det er at man.. får noget værdi for sine penge… eh og det er enten for eksempel 

værdi i forhold til fairtrade og historien, men det kan i den grad også være at du får en.. eh.. rimelig 

mængde for det antal kroner, øre du poster i 

I: uhm 

M: til at starte med skal den i hvert fald ligge derude 

I: udenfor den grønne cirkel, ja 

M: yes, velgørenhed det skal vi ha ind i, for det er jo også, hvad skal man sige… eh.. det er jo det her 

med at gøre noget for nogen der har det dårligere end en selv 

I: uhm 

M: snoppet ligger i den grad uden for, dels fordi jeg ikke selv føler mig snobbet, og fordi at jeg ikke 

kan udstå folk, folk der er det 

I: og det synes du ikke fairtrade har noget af sig i 

M: nej det vil jeg ikke mene.. jeg vil ikke mene at 

I: at der er en snob effekt 
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M: nej.. det vil jeg ikke mere… og jeg vil mene at… at nogle, hvad skal man sige, hvis man skal 

inddele, sådan at folk der har masser af penge jamen de er snobbet, så vil der være nogle der gør det 

der fordi de kan, og så vil andre nok gøre det bare fordi.. ja.. det giver noget prestige… ehh.. noget 

mere. Prestige det kommer også til at ligge uden for, ihvert fald til at starte med 

I: uhm 

M: fordi… det for mig ikke prestige at købe det.. eh.. erhm.. jeg vil ikke skilte med at jeg servere 

noget som udelukkende var lavet .. af fairtade.. hvis man kan man sige det sådan… jeg vil skilte med 

hvis det havde en god historie, og så jamen i forhold til det her, men jeg ville hvis jeg bare serverede 

det sig prøv at hør det er fairtrade kaffe, eller det er fairtrade chokolade, for ligesom at sige jamen 

jeg gør det her fordi jeg er et bedre menneske, det ville ikke ha en værdi for mig 

I: uhm 

M: dyrt, det synes jeg ikke det er 

I: uhm 

M: social ansvarlighed.. kommer med ind under, og det er jo som jeg har sagt før.. eh.. for at hjælpe 

dem der er lidt… luksus den ligger vi lige sådan lidt halvt og halvt fordi… eh.. luksus det kan igen, det 

kan jo være to ting, det kan være, eller den ene det kan jo være, det… eh.. det fremstår som en 

luksus varer men det ik nødvendigvis er det, fordi det også er en basis varer, det er bare, det skal 

bare være lidt bedre 

I: hvordan fremstår som luksus 

M: ehh… jamen luksus det kan jo oftest blive.. bliver sammenlignet med ting hvor du ikke er gået på 

kompromis med noget, og det vil sige at du, det det er ikke altid nødvendigt, eller nej, det er ikke 

altid godt at noget er luksus, forstået på den måde at hvis du ikke er gået på kompromis med noget, 

så har du også en masse spild 

I: uhm 

M: og det kommer selvfølgelige an på i hvilken (…) ting du gør tingene med, så der kan luksus jo være 

noget svineri, hvis man skal sige det sådan, hvis det at du ikke går på kompromis med noget, gør at 

du har en masse spild, så er du jo lige vidt.. hvorimod luksus det kan jo også være at, at man har 

sikret at de her ting.. de er.. ehh… bæredygtige.. jamen det kan også være luksus i sig selv… og det er 

jo, og være en luksus varer fordi, man netop også har, eller har hele den her, eller har helheden 

omkring det at sige, jamen alle som har… hvad skal man sige.. som har haft fignerne på det her 

mærke, de har fået en ordentlig behandling  

I: uhm 

M: er det sådan du tænker, det er, det er din ide om luksus 

I: ja 

M: egoistisk, det… eh.. det ser jeg heller ikke som værende inden for min cirkel 
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I: uhm 

M: kan jeg godt være det, så det for kan man egenligt (…?) trendy nej… det behøver ikke for mig at 

være trendyet, 

I: synes du det er det? Hvis du tænker på at det er fairtrade vi snakker om nu, at fairtrade er trendy 

M: ah… det er det… det er det fordi… at.. for at du kan skabe en base for et mærke, og for at du kan.. 

ehm.. etablere et mærke, så skal du have noget opmærksomhed.. 

I: uhm 

M: og det vil.. afføde en trend.. og trend, det vil så være, der vil så være to ting ind over det, der vil 

være nogle der gør det for trendens skyld, det vil sige det er nu, det det er nu det handler om, det er 

ligesom med moden, det er nu det duer, og når det så ligesom falmer, jamen så duer den ikke, 

hvorimod dem som selvfølgelig hopper med på trenden men ligesom kan se, jamen 

bæredygtigheden i det her fortsætter, fortsætter og fortsætter, jamen så fortsætter man også med 

at købe, men at købe fairtrade produkter, så det behøver ikke være trendy, men det er ligesom på 

vejen til at man skal markedsfører sine varer 

I: så der er noget mode, i, der ligger noget mode i det 

M: nej, nej der ligger noget nødvendighed i at for at få etableret, eh, sit navn og sin varer så skal man 

eksponere sig selv, og det gør at det på en periode kan være trendyt, ligesom økologi var trendyt før 

det ligesom blev almindeligt 

I: almindeligt, uhm 

M: så, så det er så en proces der kommer i forhold, i min opfattelse ihvert fald. Gennemsigtigt… det… 

det kommer inden for, og det gør det fordi det blandt andet, gennemsigtigt det har også noget af 

gøre med at man ikke er fordent, altså jeg mener, at man fortæller sandheden, at man siger 

sandheden, selv om at den gør ondt og den gør naller, så siger man sandheden 

I: uhm 

M: men det har selvfølgelig også noget med at gøre at man.. eh.. fortæller hvordan det er man gør 

det her, eller hvordan man laver den her varer, at man ikke, ikke er flere ting uden om, om den ene 

eller den anden, at der ikke er noget fordægt, alt er åbent hvis man kan sige det sådan 

I: uhm 

M: flippet… eh… det har det måske engang været, ligesom økologi måske engang har været flippet 

ligesom alle de andre ting, men eh.. jeg synes ikke rigtigt det hører sig til.. det er fordi der er jo flere 

forskellige forbrugere der går efter det her. Uretfærdigt, uretfærdighed, det ligger også uden for, 

utroværdigt det ligger også uden for.. også fordi at jeg ikke selv aldrig nogen siden vil fremstå som 

værende utroværdig, erhm… eh… og hele mærket ville miste sin værdi hvis det blev stemplet som 

utroværdigt 

I: uhm 
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M: uretfærdighed, og for at vende tilbage til den, den kan jo heller ikke hører ind over her, i forhold 

til fairtrade for det vil jo være ensbetydende med at der er nogle der er dårligere stillet end andre 

I: uhm 

M: tilgængeligt, det skal være indenfor, det skal være tilgængeligt for alle, det skal være… 

I: synes du det er det? 

M: eh ja..  

I: uhm 

M: men igen hvis vi vender tilbage til i forhold til stemplingen… eh der er den ikke lige heldig på alle 

former for varer, så derfor kan det være svært i forhold til den tilgængelighed, men det er i den grad 

tilgængeligt i forhold til pris, og i forhold til eh… udbredelsen 

I: okay 

M: nemt, det må det også godt være, der er ingen der siger at det skal være svært, eller, at det skal 

være svært bare fordi det er er fairtrade, det kan også godt være nemt, man skal ikke gøre det svære 

end det er. Miljø det er jo vigtigt 

I: uhm 

M: eh… jeg skal være her, du skal være her, og eh… hvad skal man sige, vores børn og deres 

efterkommere skal også være her (… mumler). Økologisk, det er også vigtigt, men… det behøves ikke 

at være økologisk for at være godt 

I: tænker du et, tænker du fairtrade og økologi sammen? 

M: nej ikke nødvendigvis 

I: nej 

M: ehh…. Og… det.. ehm… og det er fordi at økologi…det kræver nogle flere ting.. og og at for 

eksempel at fortælle et uland at nu skal de være økologisk, det vil nok være lidt svære end bare som 

så, fordi.. det ville nok ikke give dem mange muligheder.. hvorimod det at være med til at skabe 

nogle ordentlige  vilkår, skabe nogle levevilkår det er til at have med at gøre, noget fundament i 

deres samfund, det vil være vigtigere, og så kan man begynde med det der, lidt ligesom her hvor 

niche produktionen bliver større og større og større 

I: uhm  

M: kvalitet det er i den grad vigtigt 

I: uhm 

M: eh…  

I: og også noget du tænker i forbindelse 

M: ja, både arbejdsmæssigt og eh… varermæssigt 

I: uhm 
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M: og bedre vilkår ja, med til at skabe bedre vilkår. Godt, eh… både og vil jeg sige, fordi fordi det er 

fairtrade behøver jeg ik at kunne li det, men… der for kan det, er det jo stadig godt. Naturligt, 

titititiiththththt…. Det skal det være, fordi det skal være en naturlig proces, og vores… ja… vores 

verden, det skal være den måde vi arbejder på 

I: okay 

M: medmenneskeligt, det er det jo så også i den grad når vi skal være med til at skabe nogle bedre 

vilkår, ligeværd det samme, for dyrt nej, ehh… selv om jeg har stemplet sådan en som ben & jerryes, 

men det så også ligesom før den blev fairtraded, der valgte jeg det heller ikke, der er noget andet ind 

over, ligegyldigt heller ikke, fusk… det er jo troen på at det jo er fairtrade, det udelukker jo fusk, 

forvirrende det mener jeg heller ikke, det er, man skal selvfølgelig sætte sig ind i det, man skal kende 

historien men det er ikke forvirrende eller fordægt… eller utroværdigt. Sundt, eh… chokolade er 

sundt, men jeg ved ikke om chokolade med lakrids er sundt 

I: hehe nej det ved jeg heller ikke 

M: ehm… så den har jeg så måske, det har sin berettigelse, men det er ihvert fald ikke alfa omega 

I: uhm 

M: så jeg tror det der vil være, ehmm… være den det vil ligge tættest op på det vil være sådan noget 

som tilgængeligt, og det vil det være fordi de skal være tilgængeligt for os alle, vi skal alle samme 

kunne træffe det valg, og vi skal alle sammen… præget til at træffe det valg det går i den retning, 

nødvendigvis ikke lige med det med fairtrade, men med det med bedre vilkår, bedre råvarer, bedre 

kvalitet 

I: uhm, så hvis du sådan lige, bare sådan hurtigt, for jeg er bange for at den der snart er ved at dø, 

sådan skulle summe op, jamen så er , i dine ord så er fairtrade… 

M: fairtrade det er det som.. 

I: for dig tænker jeg 

M: ja, ja.. det er det som.. eh.. det som er socialt ansvarligt.. 

I: uhm 

M: og det, det er ik socialt ansvarligt for mig, eller for dem som kan fise ned på kommune kontoret 

og hæve lidt mere bistand, det er socialt ansvarligt blandt andet for de mennesker som har en langt 

dårligere hverdag end jeg har, og som ikke de muligheder som jeg har eh.. og det er alt lige fra 

rendende vand til, eh.. mobiltelefon nummer 355 i rækken 

I: uhm 

M: altså.. det er dem som, har det, som er dårlige stillet end mig, høj lav, tynd tyk, sort hvid, eh, gul 

grøn 

I: uhm 

M: så er, det handler om socialt ansvarlighed, sammen med et eh, et godt produkt 
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I: et godt produkt, uhm. (tager billede). Så skal jeg vise dig nogle citater som har været i medierne 

omkring fairtrade 

M: ja 

I: og jeg vil gerne vide hvad du tænker når du læser dem 

M: (griner), (læser op) fairtrade gør ingen forskel på theplukkere, ah…. Eh.. sådan meget nøgtern, og 

meget taget ud fra de ord der står, altså ikke taget ud fra sammenhængen, så… eh.. så er det jo ingen 

løgn, men det er jo… i forhold til forskellen, men det er jo blandt andet i forhold til hele setup’et. 

Theplukkerne, eh.. selve jobbet er ikke, men det skal være menneskene bag ved som via fairtrade får 

en bedre mulighed   

I: uhm 

M: så hvad skal man sige.. job ordet nej.. men dem som udfører det, og den, eller dem som arbejder 

fra bunden af og op imod.. det har det i den grad en forskel i forhold til fairtrade og lipton the for 

eksempel, uden at jeg skal statuere lipton som et.. 

I: ja så hvis du så den her i en.. eh.. i en politikken for eksempel, vi har fundet ud af, et eller andet, at 

fairtrade gør ikke nogen forskel for dem, det ville du ikke sådan, det ville ikke være noget der 

påvirker dig, til at sige når men… 

M: det ville ikke rykke ved min grundvold, så sige næste gang jeg skal handle the, og så sige når ja 

men fairtrade det gør jo ikke nogen forskel, og så tage en anden 

I: det ville ikke gøre noget 

M: nej, det ville selvfølgelig provokere mig, men det ville ikke ændre min opfattelse 

I: uhm, så det ville ikke gøre at du tænkte, nu det, det kan de glemme 

M: nej, nej 

I: okay 

M: fairtrade er fup, ehmm…ahh… nej, det ville heller ikke rykke ved mig 

I: uhm 

M: det skulle jo så være hvis det kom ud af en langt større sammehæng, før at jeg vil sige, jamen hvis 

det statuere fairtrade som værende falsk, eller bedragerisk, jamen så ville det selvfølgelig gøre noget, 

men men, stated på forsiden af… af.. ekstra bladet… igen det ville provokere mig.. ehm.. men men.. 

det ville ikke ryste min grundvold.. det skal mere til at ændre 

I: der skal mere til 

M: ja 

I: der sku en større sammenhæng 

M: ja, eh, der der sku… som stående der isoleret set nej, men hvis man begyndte at kæde det 

sammen med theplukkerne, og man begyndte at kæde det sammen med andre ting, hvor jamen, så 
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ville det da helt sikkert, så ville det da være noget der ville komme op til overvejelse… taget ud af… af 

af.. af en sammenhæng, nej det ville heller ikke ryste mig 

I: nej okay, og så det sidste 

M: ehrm… fairtrade begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption… det er nok ikke løgn… 

eh… og det er det jo ikke fordi at… at eh… det vil jo være nogle som ikke vil indgå i den her… i det her 

koncept… og det vil de ikke alene af den årsag, at det ikke vil få det samme ud af det måske.. altså de 

vil ikke kunne hyrer en billigere medarbejder, og så vil der jo være nogle der vil gå fattigt rundt… 

erhmm 

I: er det noget du tror på? 

M: phhhh… eh… jeg vil sige det vil være… naivt at tro at muligheden ikke findes ihvert fald 

I: uhm 

M: det det, det er jeg ikke i tvivl om der skal sku nok være nogle der på den ene eller den anden 

måde forsøge at, at komme ind under det der, så ingen tvivl om det, men jeg tror ikke at, ikke at det  

i den grad er noget der er udbredt så det har en… en rammende effekt på koncept.. nej.. men det 

ville være naivt at tro at det ikke på den ene eller den anden måde fandtes.. eh.. i forhold til frihandel 

vil det, eller kan det selvfølgelig ha en begrænsning fordi varer har en anden pris, og det vil jo eh..,  

det vil jo kunne være med til at skabe nogle tvists der, men ikke i den grad 

I: uhm okay, så altså ikke noget der sådan sønderligt vil påvirke din lyst til at købe det 

M: altså jeg vil sige i forhold til fattigdom og korruption så sku det dæleme være.. være 

dokumenteret, anerkendt, ikke kun i Danmark men i verdenen omkring, så ville det jo få en effekt.. 

en negativt effekt, det er der ingen tvivl om, men det skal i den grad være dokumenteret 

I: ja.. ehm.. så har jeg et andet lille spørgsmål her til sidst, det er ehm.. hvis jeg fortæller dig at det 

der 1000 fairtrade mærker, fairtrade mærkede produkter i danmark, hvad tænker du så?   

M: ehmm… så tænker jeg, så er der ihvert fald rigtig mange jeg ikke er stødt på endnu, og det er der 

jo nok også blandt andet fordi.. ehmm… der er sådan noget som tøj og en masse… ehmm.. erhm.. 

plejende produkter 

I: uhm 

M: hvor jeg skeler mere mod, mod mod, erhm mod den fødevaremæssige side.. 

I: uhm 

M: også den der som har, har mest har stiftet bekendtskab med, så der vil være meget som jeg 

endnu ikke har stiftet bekendtskab med, det er helt sikkert 

I: uhm, hvor møder du typisk, eh.. mærket 

M: eh jamen det gør jeg jo i detailhandlen 

I: i detailhandlen ja 

M: i supermarkedet 
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I: uhm 

M: fødevarebranchen.. eh.. 

I: uhm 

M: jeg, jeg har endnu ikke været i en tøj forretning i hvert fald hvor jeg er stødt på fairtrade, 

umiddelbart hvad jeg kan huske.. 

I: nej 

M: ehh… og specielt slet ikke smykker, og specielt fordi de jo ikke er kommet endnu 

I: nej de er ikke kommet endnu.. det er noget de overvejer, eller som i hvert fald er blevet sagt at det 

vil de kigge ind til 

M: ja 

I: ja men så er jeg faktisk igennem noget af alt det jeg gerne ville spørger om, så jeg ville hører om du 

havde sådan nogle afsluttende.. eh.. kommentarer.. om der er noget du syntes du vil tilføje 

M: nææ ik sådan umiddelbart 

I: uhm 

M: næ 

I: så har jeg lige nogle enkelte spørgsmål herover også. Opfatter du fairtrade som en del af din 

identitet 

M: uhm.. forbrugermæssigt ja… 

I: uhm 

M: eh.. men, men ik kun fairtrade, det er jo så hele det her sammenspil med den gode historie, og og 

andre producenter som, eller andre producenter skråstreg virksomheder som forsøger at skabe 

noget der er lidt bedre end bare den billigste varer, eh, den billigeste flåede tomater, og alt det her, 

så det er en del af mig, som den forbruger jeg er, bevist forbruger 

I: bevist forbruger ja, er det for dig selv eller for andre 

M: eh… jeg vil sige 

I: eller er den en kombi 

M: jamen det er jo, et eller andet sted er det jo nok for mig selv, for jeg tager jo ik som sådan 

debatten op med andre, eller jeg prædiker ikke for andre, at jeg gør sådan fordi det er vejen, så, så et 

eller andet sted er det jo for mig selv, men jeg begrænser det jo ikke i, i sådan en grad at jeg specifikt 

kun køber varer til mig selv, hvis jeg køber varer og jeg skal lave mad til andre, så gør jeg det stadig så 

ændre det ikke på, ved mindre at det blive et eller andet stort og, hvad skal man sige, ligegyldigt, så 

kan det da godt være jeg vælger det fra, men hvis jeg bare skal gøre det, så gør jeg det, og så skeler 

jeg ikke mellem om jeg skal lave mad til mig selv eller til andre 

I: eller til andre, så det vil ikke ha en andreledes betydning for dig, for eksempel nu havde vi billedet 

af vinen, der ville det ikke have nogen betydning for dig om du skulle sidde, dig en fredag aften, eller 
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om det ligesom var sådan en eller anden… treat for gæsterne, for ligesom at sige nu vil jeg det bedste 

for jer og nu skal i se den her 

M: nej fordi, det er jo… nej for jeg vil jo også ville det bedste for mig selv jo hvis jeg drak den alene 

fredag aften som hvis jeg tog den frem, jeg ku være tilbøjelig til at måske at vælge den i en 

sammenhæng med andre for ligesom at kunne skabe et eller andet, for ligesom at kunne sige, jamen 

er det bedre er det dårligere, et eller andet, i forhold til for eksempel vin, eh.. men men, jeg vil ikke 

tage den frem og stille den på bordet bevidst for ligesom at indikere at jeg gør noget anderledes eller 

at jeg er helligere end andre folks børn.. nej.. på ingen måde, det er i hvert fald ikke sådan jeg 

forbinder mig selv.. eh.. ligesom jeg heller ikke bevidst ville gå efter at købe eh.. det dyreste mærke 

af et eller andet for at også frem, det ville ikke passe til mig 

I: uhm 

M: det ville ikke være, for at gøre noget godt, og for at det jeg gør, det kan jeg stå inde for, det vil 

sige at hvis jeg tager vinen frem, det vil jeg kunne stå inde for, det tror jeg også er det der er det 

vigtigste, at jeg selv kan stå inde for det, at jeg ikke bare har trukket den ned fra hylden… at at.. at jeg 

gør det.. eller at jeg gør det ikke for at gøre det, men jeg gør det fordi det er det jeg tror på 

I: så overordnede tror du.. at.. fairtrade er med til at gøre det muligt for dig at afhjælpe nogle af alle 

de her… verdens ting vi har snakket om, samtidigt med at du får et bedre produkt 

M: ja.. det er i hvert fald indtil dato min overbevisning på begge kontoer 

I: uhm 

M: ehm… altså der er ingen tvivl om at hvis jeg ikke vil kunne det, eller hvis jeg ikke vil kunne lide det 

så ville jeg vælge det fra.. for jeg ville ikke vælge det for at, her er det jo igen det her med, med, men 

men det gode, med smagen og alt det her, men jeg vil skele, og hvis det er til det bedre så vil jeg gøre 

det, og jeg vil gøre det til en stor udstrækning, men hvis det ikke er noget jeg direkte ikke bryder mig 

om, ja så vil jeg vælge det fra, og ellers så til vælge det 

I: uhm, jamen så har jeg lige sådan, sådan nogle helt praktisk spørgsmål.. hvor meget fairtrade køber 

du, sådan anslået, har du nogen ide om det, hvor meget køber du, ligesom.. 

M: erhm.. jamen jeg har jo det her hovedsagelige produkter som kaffe, the, meget lidt the, i forhold 

til at jeg kender til det, men så chokolade.. eh.. ris.. bomuld er jeg ikke inde over.. men ud af de 1000 

ting så er det dem jeg kender bedst 

I: uhm 

M: det er det der mest.. og så… sådan noget som urtekram.. og… løgismosis, jamen det er også kun 

et plus hvis det kan blive statet som fairtrade.. 

I: vil du opfatte dig selv som en loyal fairtrade forbruger 

M: nej ikke nødvendigvis… fordi hvis smager er.. er… helt ad pommers til så vil jeg vælge det fra 

I: så vil du vælge det fra 



33 
 

M: ja, men jeg vil være loyalt i forhold til, ligesom at være med til at skabe noget bedre, at være 

bevidst om at skabe noget der er bedre 

I: ehm.. hvad syntes du dit fairtrade forbrug siger om dig 

M: ehah… det siger… det det.. at jeg.. er bevidst om at der er nogen der har det dårligere end mig og 

at jeg vil være med til at prøve at afhjælpe det, samtidigt med at jeg, til dato, får en bedre varer 

I: uhm 

M: rent smagsoplevelsesmæssigt.. ehm.. en bevidst forbruger.. vil jeg mene.. vil jeg se mig selv som.. 

I: og det er vigtigt.. for dig at være det 

M: ja fordi… erhm…… jamen det er det jo bare set ud fra muligheden for at være med til at hjælpe 

nogle andre bedre på vej… set ud fra min syn… mit større økonomisk råderum.. eller set ud fra 

andres synspunkt.. så ja.. det vil være et bevidst valg 

I: er det noget du.. vi har været lidt inde på det.. men er det noget at du gør.. fordi det har du lyst til 

eller er det noget du gør fordi du føler at der er en eller anden forventning om at det er noget man 

bør gøre 

M: jamen jeg gør det 1, fordi jeg har lyst til det, hvis jeg taber overbevisningen, så vil jeg nok stoppe 

øjeblikkeligt, men 1 jeg har lyst til det, 2 det er.. eh.. forbundet med en god smag og 3 at jeg føler at 

jeg også har en forpligtigelse over fordi, for at skabe nogle bedre vilkår… og de behøves ikke at være 

nummereret på den måde 

I: nej… hvem er det der forventer det her, alt så hvem er det der vil ha den her forventning til dig, 

føler du 

M: oh.. jamen det vil jo blandt andet dem der står.. producere det her, de vil jo ha en forventning om 

at jeg har en, at at at, at hvad skal man sige, at min økonomiske formåen, og min bevidsthed bør 

være i den retning… igen lidt med næstekærlighed ik, hjælp der hvor du hjælpe kan 

I: så det er en pligt, når man ligesom som os er velsignet med… 

M: man kan godt sige det er en pligt, men det er en pligt hvor du… ikke nødvendigvis bare giver og 

giver, men hvor du også får noget igen… 

I: uhm 

M: og det er jo lidt det der er det sjov i det, i stedet for måske nogle gange at stikke en halvtredser 

ned i.. i eh.. i indsamlingsbøtten til red barnet, eller kræftens bekæmpelse, at man et eller andet sted 

for lidt igen, at det bliver kræset om det, der bliver gjort lidt ud af det ik 

I: uhm 

M: så det er sådan lidt en win, win situation, men det skulle gerne være lidt mere til deres fordel end 

nødvendigvis til min fordel 

I: til vores, ja okay. Erhm.. alder, hvor gammel er det du er 

M: åh… jeg er 30 
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I: uddannelse 

M: jeg har en HF som det højeste tror jeg 

I: og din funktion var igen, det var… 

M: distriktschef i Netto 

I: husstandssammensætning, har du en kæreste, børn.. 

M: jeg har ingen børn, så vidt jeg er orienteret i hvert fald 

I: så vidt du er orienteret (griner) 

M: og jeg bor her alene, jeg har en kæreste, jeg har vel.. hva faen har jeg, hvad har jeg, jeg har lige 

over en halv million tror jeg, ja, lige over en halv million, ja et sted imellem en halv million og 600.000 

I: som i hvad tænker du på her 

M: indtægt 

I: indtægt ja 

SLUT   
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Appendix 10 

Interview med Mette den 18. Maj 2010 

 

I: ja men det første jeg vil eh.. vise dig, der er… eh.. mærket 

M: ja, ja det er jo det mest kendte mærke af dem ik 

I: og så vil jeg hører om du kan fortælle mig lidt om hvad du tænker, når du ser det her mærke 

M: uhm… ja hvad jeg tænker.. jamen altså først, det navn der altid popper op, det der max, det der 

hollandske navn 

I: uhm 

M: det er jo det der er mest kendt som sagt, og ellers så tænker jeg meget varemæssigt, så tænker 

jeg, chokolade, og kaffe, for det synes jeg er der det popper mest frem i supermarkedet, det er der 

man oftest ser det, ehmm… og.. det er jo næsten sådan en hel psykologtest, sidde og kikke på kort, 

og så hvad popper op, erhmm… man kommer jo til at tænke på ulande, helt med, altså helt med det 

samme 

I: okay, er det noget med mærket af gøre der gør det 

M: det er, altså hvis, det er fordi jeg ved hvad mærket står for, så kommer man jo så til at tænke på, 

at det dem her, det er dem der prøver at skabe bedre forhold 

I: uhm 

M: for arbejderne 

I: hvad synes du mærket står for, sådan, i dine egen ord 

M: jamen jeg har lidt svært ved det, øhh… både fordi.. om det virkelig fungere.. jeg tror jeg bliver lidt 

skeptisk på sådan nogle punkter.. men.. jeg vil så gerne forbinde det med, det det står for, med fair, 

at det skal være retfærdigt, ehm.. for for alle parter, at der ikke er nogle der skal arbejde for ingen 

penge, eller arbejde gravide og føde ude på marken (griner) 

I: uhm 

M: ehm.. det er jo det de gerne vil stå for, og så samtidigt kommer den der skeptisk op, om de kan, 

bærer den til døren, og om det er vejen at vi skal ha dyrere varer, eller om vi skal ha, jamen gå hen til 

at få åbnet grænserne, og på den måde altså du ved, og på den måde få udbud og efterspørgelse, 

kører mere på det, sådan lidt liberalisme, du ved 

I: uhm, så noget med ikke-liberalisme og retfærdighed er det… du sådan.. forbinder med mærket 

M: ja 

I: hvis du så sådan rent, sådan visuelt skal kigget på det, hvad kommer du så til at tænke på, hvad 

synes du det ligner? 
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M: yin og yang, hehe, meget… eh.. jeg har faktisk ikke studeret det så meget nærmere end det, men 

det er sådan lidt det første der popper op i mit hoved 

I: hvad tænker du om yin og yang 

M: uhm.. jamen det er jo modsætninger 

I: uhm 

M: erhm…  

I: er det også modsætninger du ser i mærket 

M: … neaj… det syntes jeg faktisk ikke… altså det det… jeg synes den er… den den er.. det minder 

faktisk også om, når man kigger mere på den, kunne den faktisk også minde om om jorden, altså som 

helhed, fordi der er grøn, og så som det kaldes, den blå planet, at det blå er dominerende, 

I: uhm 

M: eh, det kunne også have form som korn  

I: uhm 

M: ved dyrkning, ehm.. men jeg har faktisk ikke, den der, den runde sorte plet, den har jeg ikke.. eh.. 

I: uh 

M: ku dreje, hva den egentligt står for, for mig 

I: så noget yin og yang, noget jorden 

M: uhm 

I: og noget fair 

M: ja 

I: uhm, ehm.. kan du fortælle mig om en af de gange hvor du har købt et fairtrade produkt, en af de 

sidste gange måske, du kan huske 

M: det må ha været, altså hvis jeg husker rigtigt, så kaffen på mcdonalds, det er også noget 

bærerdygtig kaffe er det ikke.. 

I: jo det er det nok 

M: ja, det må være der 

I: ja 

M: fordi, det laver jo, det er en god kaffe (griner) 

I: det er en god kaffe 

M: ja.. eh.. så den falder, og den er også til en rimelig penge, altså det, det koster ingen ting 

I: uhm 

M: og så har jeg købt noget chokolade, eh, et par gange, eh.. i forbindelse med bagning 

I: uhm 
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M:  ehm.. fordi det var det der havde den bedste kakao indhold og så, (rømmer sig) også fordi det var 

det der mølles bedst prismæssigt, for altså, jeg må jo være ærlig, altså tit så kommer jeg til at skulle 

handle efter prisen 

I: uhm 

M: eh… efter forholdende som de er nu 

I: uhm 

M: vi har siddet lidt tungt i det, såå… så må man jo handle hvad der er billigt, selv om man gerne ville 

andet 

I: hvad er det du gerne ville, er det primært fairtrade 

M: … jeg ville gerne kunne købe noget mere økologisk også for eksempel 

I: ja 

M: ehm… men ja jeg ville da gerne kunne sige, at jeg kunne betale 20kr for en plade chokolade når 

jeg skal bage en kage, frem for 6kr ik 

I: uhm 

M: eh.. så ville jeg, for altså det smager også bedre, så, det kan man ikke lade være med at komme 

uden om, men så er man også nød til at veje det ene imod det andet ik 

I: uhm 

M: og det, det, det tror jeg ofte er det problem der er med, men det her mærke, der er jo også det 

der, der hedder UTZ..  

I: utz 

M: ja præcis, det er jo sådan noget med at de variere alt efter markedspriserne, eller sådan et eller 

andet, det er ihvert fald sådan jeg husker det 

I: uhm 

M: jeg er ikke helt sikker, ehm.. men det er måske mere bæredygtigt, rent handelsmæssigt, ehm… 

ved at kunne sælge det 

I: uhm hvad tænker du når du siger bæredygtigt, der er jo mange der sådan, bruger det meget… 

M: ja det er også rigtigt 

I: men hvad tænker du, om om bæredygtighed 

M: … sådan lige umiddelbart, og jeg har ingen anelse om, om det er rigtigt, men.. men sådan lidt 

umiddelbart så tænker jeg, at at det er bæredygtigt for begge parter, for sælger, eller faktisk for 

dyrkeren, og for mellemledet som så bliver sælgeren, og så for køberen 

I: uhm 

M: så det hele vejen rundt, eh.. kommer til at blive en fair handel 

I: uhm 
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M: ehm.. at at den der laver varer, producenten, får.. eh. Gode forhold, altså, alt efter 

omstændighederne selvfølgelig, men, men får en bedre løn, og får eh.. mulighed for.. eh at kunne 

ligge sig syg..  

I: uhm 

M: også under eventuel graviditet, eh, længerevarende sygdom, og så er der så producenten, eller 

hvad det hedder, mellemleddet som tit, er den som skal tage sig af producenten, at de også.. eh.. at 

de ikke er griske du vel, altså det der virkelige korrupte noget man tit oplever, og de, det er faktisk tit 

mellemleddet man oplever er… det onde, og det svage led 

I: uhm 

M: og så er det jo køberne også kan få et produkt der er ønsket til den pris der ønskes 

I: uhm 

M: det, det vil jeg sige, det er bæredygtigt, for mig 

I: uhm.. så når du køber.. så er det primært, er det så nogle bestemt ting du går efter.. er det primært 

kaffe og chokolade som du sagde, som du ligesom, det er de produkter du oftest køber hvor det er 

fairtrade 

M: ja det er det 

I: uhm 

M: og det er også de produkter jeg oftest ser mærket på, ehm.. jeg mener også de snakkede om at 

man kunne købe blomster eller sådan et eller andet i fairtrade 

I: uhm 

M: og nogle andre ting, the også, men jeg syntes ikke jeg har set the selv, eh, kan ikke huske om de 

også har frugt, men jeg kan kun huske jeg har set kaffe og chokolade 

I: kaffe og chokolade 

M: ja 

I: nu nævnte du, eh, McDonald’s før, men det der med at du køber kaffe, hvad er det for en oplevelse 

for dig, at købe, altså for eksempel som du sagde, at købe god kaffe på McDonald’s 

M: ja 

I: hvad er det for en oplevelse god kaffe… 

M: jamen det er fordi, fastfood det er tit, sådan noget, du vel, ah, det er ikke den store 

smagsoplevelse, vel, så at vide at jeg kan gå ind på McDonald’s, der ligger, du vel, alle steder, og på 

vej på arbejde, få en, en ordentligt kop kaffe, der smager, som en kop kaffe skal smage 

I: uhm 

M: eh… det, det syntes jeg da er en god oplevelse 

I: uhm 
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M: at man så skal stå i kø med resten af fast food gæsterne, og eh eh friture lugten, det er jo så en 

anden sag, men.. men jeg synes det er rart af vide at de også gør noget… 

I: uhm 

M: og jeg har senere hen så også prøvet at gå ind og læse på deres hjemmeside, og det virker som 

om de hele tiden optimere, for fast food er her jo, og fast food er her for at blive 

I: uhm 

M: eh men det her med at de gør noget for, gør noget for at optimere, optimere kvaliteten, og de gør 

noget for at holde priserne ret lave syntes jeg, i forhold til burger king, eller kantucky fried chicken, så 

er det der man går hen hvis man bare lige skal ha noget hurtigt, fordi der har de alle de der små 

meals, eller en lille kop kaffe til en tier, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke om man kan få på burger 

king 

I: uhm, er det også, har det også en social kontekst for dig, altså nu ved jeg ikke om du tit går på 

McDonald’s eller cafe, eller ud og spiser.. eh.. om fairtrade spiller en rolle der 

M: ehm… som sagt så har vi ikke.. eh.. det største rådighedsbeløb lige nu så eh.. så det, så det, jeg 

har ikke nogle sociale relationer til det overhovedet, det er ved at være nogle måneder siden sidste vi 

var ude og spise, vi laver så hellere noget god mad herhjemme, når pengene er til det ik, såå… så nej, 

det primært fordi kaffen, smager bedre på McDonald´s at jeg køber den der, og så det at den er 

bæredygtigt, det jo så bare at man går og har det lidt bedre, når man går der fra måske, hvis, fordi.. 

det kan ikke bare skrive det overalt uden at følge det til dørs.. så jeg tror på det.. at de i hvert fald gør 

deres indsats      

I: er det også, er det også din hold.. er det også din tanke, sådan om andre, altså firmaer, det her 

med at man skal gøre noget, eller er det kun i forbindelse med McDonald’s  

M: nej nej, overhoved ikke, jeg syntes da at vi alle sammen skal… ah.. burde gøre, altså jeg har selv 

arbejdet for unicef og været… eh.. fast del af deres team, og stået for WSPA, så jeg syntes at alle bør 

gør en lille ting i hverdagen, om vi så bare hjælper hinanden herhjemme, fordi nogle gange kan det 

sku godt være svært at hjælpe på verdensplan… 

I: uhm uhm 

M: synes jeg.. eh.. fordi.. hvor meget skal vi vestlige folk også blande os hele tiden.. altså det er jo 

den tendens vi har meget, alt alle skal ha det ligesom os, og skal de nu også det, altså.. der må jo 

være en grund til, til nogle gange, at tingene er som de er, så… eh.. altså jeg vil meget gerne.. altså 

bare for et par år siden der var så naiv, og tro at jeg bare kunne redde hele verden, og så er det jo 

nogle ting der ændre sig, og det gør det jo så også at netop synet på det her, altså kan det lade sig 

gøre overhovedet, for tanker er jo fantastisk, det ville jo være fantastisk hvis alle kunne ha det som 

vi, men er det realistisk.. eh.. så, så jeg syntes at de store firmaet bør gøre noget ,tit så kan jeg godt 

tænke, at de der milliaderer og sådan nogle de sidder bare der, og sidder bare på deres penge, og de 
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bruger penge, de bruger penge på at få deres toilet guldbelagt frem for så lige at smide en million af 

sted til afrika og så følge dem til dørs, for det er de mennesker der har midlerne… 

I: uhm. 

M: det er de mennesker, der ikke er involveret i noget politisk eller noget som helst i den stil, de der 

der bare er rige af et eller andet 

I: uhm 

M: har været smart, eh.. det er dem der har midlerne til at følge det til dørs, det er sådan nogle 

mennesker syntes jeg, der skal gøre en indsats frem for alle os andre der skal gå og smide 2 kroner i 

bøtten hos frelsens hær 

I: uhm 

M: så tror jeg det ville rykke noget mere 

I: nu snakkede du om det her med at man bør gøre noget.. hvad.. hvor tror du det kommer fra, altså, 

hvor tror du den der følelse, den der forpligtigelse på en eller anden måde 

M: uhm medmenneskelighed.. bare… 

I: hvad tænker du om det, altså hvad er det for et ord for dig 

M: det er fuldstændigt naturligt, altså det er ikke noget fremmedord, det, ja det er fuldstændigt 

naturligt, det er måske også derfor det er lidt svært at forklarer 

I: uhm 

M: ehm… det, det er naturligt for mig at gi, at det jeg nu engang kan gi af 

I: uhm 

M: om det så er at løfte en gammel dames kurv hende i super best, eller.. eh.. hvad det nu er.. altså 

jeg var også frivillig hos dyrenes beskyttelse, hvor jeg gik med en hund i en time, altså og så var den 

fantastisk glad.. 

I: uhm 

M: og medmenneskelighed det er netop det, det behøver ikke kun at være mennesker af gøre, altså 

det kan være med al ting 

I: uhm 

M: og det.. det er noget jeg tror, måske naivt, men det er noget jeg tror ligger i os alle sammen 

I: uhm 

M: og, og er naturligt for os alle sammen 

I: er det primært her, altså hos os du tænker, eller er det…  

M: ja regner med at der findes nogle mennesker der er født onde, så jeg regner med at alle 

mennesker har noget medmenneskelighed, hvor langt væk det så end ligger, det er jo, det er jo.. eh. 

Det kan man jo aldrig sådan rigtig finde ud af, men et eller andet sted må det jo ligge, det vil jeg 

gerne, der vil jeg gerne stadig være blåøjet.. det vil jeg sku.. så det.. jeg tror ik på at det er onde.. nej.. 
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jeg tror, det, det, altså for eksempel hvis vi snakker om det her mellemled, der der gør, at, at tingene 

ikke bliver fuldt til dørs, eller bare sidder på pengene, eh.. altså det må jo også bare være års og års, 

altså indarvl, kan man godt sige, af… af ondskab..eh.. 

I: uhm 

M: og det kan måske være svært at komme ud af.. altså vi kender ikke til.. der er mange der siger, 

altså for eksempel i Afrika, ehmm..  de der rigtig grimme steder, de, de, de ser ikke på mennesket på 

samme måde som vi andre gør, det er bare sådan noget, når står han i vejen så phoof, så kan man 

lige, altså hvis man er vagt ik, så skal han ikke lige være her.. så skyder vi ham ned, og det gør man jo 

ikke andre, altså særlig mange andre steder i verden..  

I: uhm 

M: eh.. min kæreste og jeg har snakket om, der er sådan nogle velgørenheds ture hvor man kan 

kører til Afrika    

I: uhm 

M: og det vil vi enormt gerne, fordi, eh, han kørte til Mongoliet sidste år, eh… 

I: ja 

M: sådan noget charity run, og så giver, eh.. man vand til asian, eh.. central vest asien… men, men vi 

er fandme også lidt mange for det, nemlig også fordi at, at det kan sku godt være at russerne de er 

lidt mærkeligt, men hvis du kommer ned til Afrika, så ser de ikke, og slet ikke på hvide mennesker på 

samme måde, de står jo bare de i deres militær tøj og er jo højst 15 ik, men de har jo så også et 

gevær, der er større end vores ik 

I: uhm 

M: så eh.. så det er det at… for den vestlige verden burde medmenneskelighed altid være tilfældet, 

jeg har ikke så meget kendskab til den øvrige, så det er derfor jeg kun kan sige, for den vestlige 

verden der burde det 

I: uhm, nu sagde du før med.. eh… grimme steder.. eh.. hvad er ikke grimme steder, tænker jeg 

M: i hvilken kontekst var det lige jeg sagde det? 

I: du sagde det her med, i Afrika, de grim… 

M: nåe ja.. ja, ja men ikke grimme steder sådan visuelt, men du ved 

I: men det var også det jeg mente med det, altså når du siger sådan grimme steder, hvad er det, og 

hvad er det modsatte, sku jeg til at sige 

M: det modsatte det er jo når man går en tur på savannen og så lige ser en fin lille giraf, leve i sin helt 

egen bane og der er ikke nogen der rør den, der er ikke noget som helst, der er et smukt sted, det er 

naturen, som det den er, det er ikke naturligt at stå og se en 9årig, eh.. eh.. fyldt op med våben og er 

blevet hjernevasket til, til at det bare er en robot, altså.. det er et grimt sted.. jeg kan ikke huske hvor 

i Afrika de her ting foregår, men der er jo Sudan og sådan nogle steder, så der er jo virkelig steder der 
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virkelige er inflitræret i det her skidt, ik altså, hvor man ikke kan vide om man bliver plokket ned på 

gaden eller.. det er et grimt sted (griner) så.. eh.. 

I: hvad er det modsatte 

M: det modsatte af et ikke grimt sted? 

I: uhm, hvis du ligesom skal tænke det modsatte af det du lige har beskrevet 

M: ja selvfølgelig, selvfølgelig, jamen det er jo et sted hvor folk kan.. gå uden at være bange 

I: uhm 

M: for det første, det tror jeg virkeligt er vigtigt for de her mennesker, for de er jo bange hele tiden, 

det er et sted hvor samfundet fungere, hvor der er retfærdighed til stede hvor der er… ehm.. 

kærlighed (griner).. men medmenneskelighed 

I: uhm 

M: helt (mumler)… som her, altså jeg siger ikke at København er et af verdens smukkeste steder, 

overhoved ikke, og vi er verdens bedste mennesker, men vi fungere 

I: uhm 

M: vi er ikke bange for.. og.. og blive dræbt, eller komme til skade, eller at vores børn bliver taget af 

soldater, når vi går ude på gaden 

I: uhm 

M: vi eh… vi kan.. vi kan passe vores eget lille liv og vi har alle mulighederne i hele verden, og de 

muligheder vil jeg godt ha at alle mennesker i hele verden har, så de har en valg altid 

I: uhm, synes du fairtrade,  hvilken rolle, har det en rolle i det, er det en ting du tænker ind i det her, 

billede mellem det smukke og det grimme, sku jeg til at sige 

M: ja.. eh.. jamen jeg ved ikke om det er fairtrade mærket i sig selv der gør det, tankegangen gør, 

fordi den skaber bedre arbejdsforhold 

I: uhm 

M: for at gøre det helt enkelt, og det er en del af et velfungerende samfund, det her med at, du kan 

få lov til at gå hen og være gravid, og du kan få lov til at gå hen og gå fra før du føder ungen uden på 

marken, som man hørte det i sin tid fra Kina, eh.. og du, du bliver betalt for dit arbejde, så du kan 

brødføde din familie, uden at… at.. du eh.. skal være bange for det, altså det er ikke noget du skal 

tænke over.. det er bare en selvfølge at du får denne her løn.. og den rækker.. det, det syntes jeg er 

en selvfølge i, i et velfungerende samfund 

I: uhm, og det tænker du også ind, når man snakker fairtrade 

M: ja, ja 

I: der er det de faktorer der spiller ind 

M: lige præcis.. 

I: hm.. kan du huske eh… den gang det gik op, at det gik op for dig at.. eh.. at fairtrade eksisterede  
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M: ja, det kan jeg faktisk godt, eh fordi det var min veninde, eh ik at jeg, jeg kan ikke huske hvor 

mange år siden det er 

I: uhm 

M: det har nok været, en 3år siden, 2-3 år siden, hun skulle lave konfekt til jul 

I: (griner) 

M: ja men det er det der er sjovt, hun havde købt fairtrade chokolade i hvid og mørk, og så fortalte 

hun om at det var fairtrade chokolade og sådan noget, og så bliver jeg skide nysgerrig og så går jeg jo 

hjem og kigger på det, og så derfra så vidste jeg hvad det var, og så kunne jeg tage en lille smule 

stilling til det, men jo netop ikke nok fordi jeg ikke selv, eh.. er storforbruger 

I: uhm, hvad var det for en oplevelse med, du fik der, med fairtrade 

M: jamen, det, det var… det var sådan lidt blandet tror jeg 

I: uhm 

M: fordi først tænke jeg sådan, ahhh, nu også det.. hehe, endnu en ting der mener at de kan rede 

verden, men så, så, så… eh… de prøver ikke at redde verden, de prøver bare at gøre den mere 

retfærdig 

I: uhm 

M: og det, det fik jeg jo så læst mig til, og så jamen, det er sku, det er sku okay, altså, jeg vil jo som 

sagt gerne støtte det, eh.. i større omfang, ehm… men… jeg, jeg er  helt sikker på at der er rigtig 

mange der har midlerne og derfor også gør det..  

I: uhm 

M: ehm.. og det trøster da mig.. og jeg ved jo så også at når jeg så netop som sagt skal den her kop 

kaffe, eller chokolade, at jeg så kan købe det her, og så bilder jeg mig selv ind at det fungere når jeg 

står ved kassen og betaler 

I: uhm.. ehm.. tror du det ville ha været en anderledes oplevelse, nu både det med kaffen fra 

McDonald’s, og så det med din veninde, tror du det ville ha været anderledes hvis det ikke havde 

været fairtrade… ville det ha gjort nogen forskel 

M: … kaffen ville jo nok 

I: uhm 

M: hvis den stadig smagte som den nu skulle, eller hvad man kan sige, som den nu gør, ehm… så ville 

jeg ikke tænke videre over det.. så vil det kun være, du ved når man bliver stillet spørgsmålet, så ville 

man tænke, nå hov det har du da også ret i, men.. jeg ville jo være fuldstændig ligeglad med om min 

veninde havde kommet og sagt at hun havde købt denne her nye chokolade, og det var et eller andet 

bestemt mærke hvis det så ikke… var noget… så ville jeg nok, hurra, endnu et stykke chokolade på 

en.. på markedet.. om det nu også kunne overleve, ellers, det havde jeg jo ikke gået hjem og læst om, 

det havde jo ikke udvidet min viden bare fordi at det hed… et eller andet 
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I: et eller andet 

M: her var der jo noget baggrunds historie, på selve produktet, for hvorfor hun havde købt det…  

I: ja… erhmm du sagde før.. eh.. at du tænkte lige når du så det, nå, nu endnu, nu endnu et 

M: ja 

I: kan du prøve at fortælle, hvad mente du med det, eller hvad tænker du 

M: jamen det er fordi, rundt omkring i verden, der er så mange der gerne vil redde verdenen, så som 

alle de her organisationer, hver gang der er naturkatastrofer, så skal vi bare pumpes med det 

I: uhm 

M: som en ting, eh… ellers kører de, sådan nogle årlige, og gerne omkring jul, og så får vi lige sådan 

en, prøv at se mig 

I: ja 

M: jeg har det også dårligt ik 

I: uhm 

M: og på den måde kan man godt blive for mæt i det, for som jeg sagde før, det der med følger de 

der også til dørs 

I: uhm 

M: hvis jeg giver dig 100kr ik, jeg ved ikke hvor de bliver af, jeg får ikke noget, altså det kan godt være 

de sender mig en mail hvert halve år, hvor de siger hvad de nu har gjort, men hvor ved jeg fra at 

mine 100kr ikke endte, som, løn til en medarbejder for selvfølgelig skal de da ha løn, men… eh.. hvor 

ved man det fra 

I: uhm 

M: så vil jeg hellere selv tage til Afrika og så give dem 100kr, ehmm… eller købe nogle skoleredskaber 

til dem, og så gå ned og aflevere dem 

I: uhm, så 

M: så ved jeg det bliver fuldt til dørs 

I: uhm, og det er vigtigt for dig, det her med simplethen at vide, at når du lægger enten en tids.. eh.. 

effort i det, eller en penge effort i det, at du så ved selv, og kan se, hvor det fører hen 

M: ja meget, det er det blevet fordi… jeg syntes bare.. hvad kan man sige… jeg arbejde i unicef for 5år 

side, for 4 år siden, 2006, 4 år siden ja, eh.. og der er bare ikke sket noget anderledes siden 

I: uhm 

M: altså det føles ikke sådan, jeg, jeg kan ikke set det, og jeg ved godt at der bliver ved med at være 

grimme katastrofer, og.. og det ene og det andet, men, men man savner det der med, at når jeg 

poster 150 kr i dem om måneden, næ, 250 kroner i dem om måneden, så.. hvor bliver de af, altså og 

jo mindre midler jeg ligesom fik i den vej mit liv gik, jo mere måtte jeg jo også pille det fra som jeg 

ikke vidste hvad gik til.. 



 

11 
 

I: uhm 

M: eh, og det er derfor at jeg mener, at når det hele tiden kommer, for eksempel fairtrade, når de så 

kommer på markedet og siger jamen se hver hvad vi kan, så skal jeg sku lige læse om det først, og jeg 

skal… vide om dem hvad det er de laver, for de skal ikke komme og sige til mig at de kan redde hele 

Afrika, og så bagefter så tager de.. eh.. asien, eller.. ja et eller andet andet sted ik, ehm… så det er 

derfor at den tanke er poppet op 

I: uhm, hvis du skal beskrive en, eh, en typisk fairtade forbruger, hvem er det så 

M: eh… jamen jeg tænker jo lidt over i dem der også kan købe økologisk og altså meget derover af, 

og har… eh.. enten midlerne, eller har valgt at have midlerne, det er jo tit også et valg, jeg ku jo også 

vælge at bo et helt andet sted, altså jeg kunne jo også vælge at flytte til Rødovre og finde en lejlighed 

til, 2000kr om måneden og skippe roskilde billetten, og skippe det ene og det anden og det tredje, så 

ku jeg sikkert også noget andet, men nu har jeg jo bare taget de valg.. eh.. så det er enten en der har 

pengene, eller en der har valgt at ha pengene, eh… oftest så ser jeg faktisk studerende købe det, for 

jeg tror det er det, man er jo også meget, automatisk ofte meget rød når man studere, sådan 

oplevede jeg i hver fald meget mig selv da jeg var studerende, ja sammenhold og virkelig, og så vil 

man også gerne rede verdenen, gøre sit for at rede verdenen, eh… oh… eller så er det.. nu skal jeg 

lige tænker, for nu ser jeg bare en ung pige for mig der skal hen og købe sine økologiske æg, og når 

hun så rigtig skal forkæle sig selv, så køber hun noget, eh… chokolade, af fairtrade mærket.. det tror 

jeg 

I: tror du der er meget med for sig selv, eller for andre i fairtrade, hvad tror du er det overvejende, 

eller hvad er det overvejende for dig, hvis du går ned og vælger, er det så for dig selv, fordi du synes 

produktet er bedre, eller 

M: eller for at hjælpe andre 

L: ja for at hjælpe andre, eller vise at du hjælper andre 

M: ja for tit kan det jo godt være en rar følelse at andre, se mig, det ,det kan vi jo ikke komme uden 

om at man kan…eh.. men jeg tror at når jeg står og skal ha noget god chokolade, så kan jeg jo også 

sagtens vælge noget som ikke er fairtrade, men det koster det samme som fairtrade, så vidt jeg 

husker, ehm… og så vælger jeg hellere det der er fairtrade frem for det der ikke er fairtrade, hvis jeg 

alligevel skal op i den prisklasse 

I: uhm 

M: på den måde så, ehm… så tager jeg andre med, i hvert fald dem med som hjælper i mine 

overvejelser, når jeg skal op i den prisklasse 

I: uhm 

M: og erhm… og jeg synes da også helt klart, at det, som, som den der kaffe ik, selvfølgelig bliver man 

ved med at købe den der når man også har fundet ud af hvad de står for 
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I: uhm 

M: altså.. så selv om burger king eller… eller et andet, et eller andet andet fast food kommer med en 

kaffe der er ligeså god men som ikke er bæredygtigt, og ligeså billig, så kan jeg jo ligeså godt blive ved 

med at give en tier, og selv hvis den hos burger king så koster 8 kroner, så vil jeg stadig købe den til 

en tier, fordi der er forskellen så lille at det ikke betyder noget 

I: uhm 

M: erhm… så 

I: hvad synes du at en typisk ikke-køber, hvem er det, en typisk ikke-fairtradekøber 

M: jamen det er mig 

I: det er dig 

M: ja jamen det er en, en hverdagsdansker 

I: uhm 

M: det er dem der spiser spagetti og kødsovs, og leverpostej på rugbrødsmaden…ehmm… en 

fuldstændig almindelig rød og hvid dansker 

I: uhm 

M: ehmm… faktisk ikke så meget andet, for jeg tror der er overvejene mennesker der ikke køber 

fairtrade, frem for dem som køber fairtrade, så på den måde er det svære  at finde en type, for du 

kan jo også finde den økologiske type der ikke køber fairtrade, og den økologiske der køber fairtrade, 

men ehm… 

I: hvem er den økologiske type 

M: det er eh.. jamen det er jo netop de der, gerne unge mennesker, eventuelt unge familier  

I: uhm 

M: hvor at moderen har specielt, eller jeg ved ikke det er bare mit billede af det at der er moderen, 

fordi det typisk er hende der handler ind jo kan man sige, eh… hvad sku jeg til at sige… jamen de, de 

er faktisk, de eh.. de har høje uddannelse, i mine øjne, ehmm… og de, de har en viden omkring 

deres.. sundhed, og så også nogle gange dem der går hvor vidt, men de har en, en viden omkring 

deres sundhed, hvad der godt for dem, og også specielt hvad der er godt for deres barn… 

I: uhm, at gå for vidt, hvad tænker du der 

M: jamen man kan  jo også gå for vidt i sundhed jo, det, det er bare det jeg mener jo, altså man kan 

også bliver for.. for hysterisk, men jeg at det er dem der går op i, altså virkelig går op i det de propper 

i munden 

I: uhm 

M: det er de økologiske typer 

I: hvad tænker du selv om økologi 

M: jeg tænker… jeg tænker ehm… tænker faktisk flere vitaminer 
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I: uhm 

M: erhm… og eh.. og så, tænker jeg, tænker jeg altid på en ko der bare står ved en ved en blå 

himmel, eh.. og på en helt grøn mark, altså fuldstændig, bare kan stå og græsse, ehm… specielt min 

kærestes forældre har en ødemark oppe i sverige, i (midtshöping), der går køer rundt omkring det 

hus vi har, og dem tænker jeg altid på, fordi, det er sådan du ved, de har det bare herligt 

I: uhm 

M: og derfor vil jeg da også hellere kunne sige at jeg køber min mælk økologisk frem for ikke- 

økologisk, eh.. eller mine æg eller mit kød, æg og kød ville jeg allerhelst købe økologisk hvis jeg 

kunne, så det.. jeg har ikke noget negativt omkring økologi 

I: uhuhm 

M: fordi det, det bare, de har det sku bare her.. lidt bedre.. og eh.. og det er også lidt.. lidt sundere, 

det du så propper i munden.. det er ikke fodret med alle mulige eh.. gensplejsede stoffer, og 

tilsætningsstoffer, og sådan nogle ting, eh.. så, så det er helt klart den retning jeg hellere vil gå i, altså 

du ved at købe noget økologisk 

I: nu sagde du før at hvis du kunne, er det både, er det også 

M: det er ren og skær økonomi 

I: økonomisk 

M: ja.. det, det, det ville ikke kunne bærer vores.. det ville det sku ikke, ik lige nu, forhåbentligt en 

dag.. altså det håber jeg da, altså lige nu der er vi jo ikke, vi er jo ikke særlig gamle altså, og vi, vi har 

ikke noget fast.. altså… hvad skal man sige, vi har ikke nogen unger vi skal tænke på eller noget 

I: men kunne du forestille dig at de forhold til for eksempel sådan nogle som fairtrade, eller nu også 

økologi, ville ændre sig, i fremtiden for eksempel 

M: ja det ku jeg godt 

I: uhm 

M: jeg håber en eller anden dag at vi måske ikke har andet valg.. ehm.. en for eksempel økologi, det 

er det der er mest logisk at vi ku ikke ha andet end det, ehm… det ville da være rart, altså du ved, så 

har du ikke noget valg, du kan ikke stå og vælge, nogle gange er det jo fuldstændigt perverst hvor 

mange ting du kan vælge imellem inde for samme varer, så har du den, bum, hvis du vil ha den med 

en anden smag så står den der, bum bum, altså, prøv at overvej hvor meget plads vi ku sparer i vores 

kæmpe supermarkeder ik, ehmm… så i en, i en ideel verden så var der ikke noget der hed økologi, så 

var der kun økologi, så var det bare sådan varen var 

I: uhm 

M: altså det var en muh-ko som vi ser den stående, og eh.. og ha det rart, og blive klappet lidt på af 

sin bondemand, ik altså, hvem vil ik hellere ha det, det er det 
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I: ja, når du sådan er ude, som du siger i en ideel verden der ville der kun være økologi, eller der ville 

kun være, er det noget du tænker over, det der med at der er så meget, at vælge imellem, er det 

noget som du også synes er, er svært når du selv skal tage beslutning, altså så er der fairtrade og så 

er der den ene og den anden og den tredje og en fjerde, er det noget du sådan tænker.. at der er, at 

er den her kæmpe… 

M: ja jeg synes der er alt for meget af vælge imellem  

I: uhm 

M: altså det syntes jeg sku, når man bare skal ned og vælge oksekød, en pakke hakket oksekød 

I: uhm 

M: så kan du for det første vælge den med 3 eller 4 forskellige fedt procenter 

I: uhm 

M: og så derefter skal du tage hensyn til hvilket firma det skal komme fra, og så om det skal være 

økologisk, altså du ved, og så selv det der så ikke er økologisk, selv hvis du skal vælge, jamen så skal 

jeg ha 12-15%s fedt, så, så kan du så vælge imellem 2 forskellige ik, og økologi, altså ik, jeg syntes 

virkerlig er sådan, du skal hele tiden, ehmm negle det ned, og så nogle gange så skal man jo også 

tænke på at man ikke altid skal vælge det billigste 

I: uhm 

M: altså, både for sin egen skyld, og eh.. og for producentens skyld, så ja jeg syntes der er enormt 

meget, det synes jeg virkelig der er, så jeg man bedre li at også, ja gå i netto eller fakta eller sådan 

noget ligende, lidt mindre butikker, og der er, hvis du ved hvad du skal ha ik, så er det lige der 

I: uhm, jamen det kan jeg 

M: ja 

I: hvis ehm, hvis du nu står nede i, i supermarkedet, og du ser en person som, som køber fairtrade, 

eller du ser en person som har det her i kurven, nogle gange når man står i kurven, så står man jo og 

lure ik 

M: jo 

I: eh.. hvad, hvad tænker du så om den person 

M: nu kigger jeg for det første på resten af varerne 

I: uhm 

M: jeg er enorm nysgerrig når folk handler ind, det er jeg generelt, for det danner virkelig et syn på 

mennesket, og, og det er ikke et syn, det er ikke en fordom, synes jeg ikke, det er bare, du tager den 

der første look, og så, når de er nok sådan, og kan man så ændre mening hvis det er nogle 

mennesker man vil møde senere, eh… så jeg tænker jo at de må, jeg tænker faktisk ofte at har lidt 

mere styr på det, de har lidt mere styr på livet, fordi de har overskuddet til at kunne købe… det her 

I: uhm 
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M: eh… uden at tænke over det 

I: uhm 

M: og så også nogle gange så tænker jeg, alt efter hvad der eller er på båndet, så, så eh, så kan man 

måske også tænke på at det er sådan en impuls køber, du ved, hvor man bare kan se, der er bare 

blevet taget, fra nær og fjern, altså alt ting, jamen så skal vi også lige ha det og det, ehm.. men det 

ser man jo ikke lige så tit noget fairtrade i, synes jeg… ehm.. fairtrade og… og igen økologi, det synes 

jeg, for mig dannet det et billede af en der har styr på det 

I: uhm 

M: det er fuldstændig 

I: uhm, at man har styr på det 

M: ja at man i hvert fald gerne vil signalere at man har styr på tingende.. at man har styr på sig selv, 

at man har styr på økonomien, familien, og at man derfor har overskuddet til at… at gøre det ekstra  

I: uhm, og det er de her mærker med til, til at signalerer den her jeg har styr på mig liv 

M: uhm 

I: er det i alle henseender styr på sit liv, eller er det, hva tænker du på altså, er det 

M: det er som sagt det her med, det er det her ti sekunders indtryk, man, man tager sig, og der 

tænker jeg bare, de må ha, de må ha, succes, altså, og dermed mere styr på det hele, alt de, de bor 

sikkert i Hellerup, eller de har et eller andet fedt hus her nede på pilealle, altså, et eller andet, 

ehmm… og de, de har rene og velopdragne unger, altså du ved, det hele ser pænt ud på overfladen 

I: uhm 

M: om man ved jo så godt hvis det, at sådan er det ikke, men man har de ti sekunders indtryk i 

tanken og så er det det der spiller ind, altså det er jo det samme som hvis man ser en skrigende unge 

stå i, i, i supermarkedet, og moderen kommer hen og giver hende, en, et eller andet fordi det er det 

hun vil ha ik, så tænker man okay, det bliver en møgunge ik, og det er helt vildt tarveligt ik (griner), 

fordi man laver bare de her puf, lige det der ryger ind, og hvis man så kigger videre, kan man jo så 

danne sig et bedre indtryk ik 

I: har det nogen eh, har det nogen eh, hvad skal man sige, vigtighed for dig, at det er denne her 

succes signal værdi i det, er det noget du vil tænke over også hvis du lige som stod med det også   

M: ja 

I: at andre 

M: ja det ville det, helt, ja fuldstændigt ærligt 

I: uhm 

M: det er også det tit jeg tænker når jeg lægger mine varer op, hvad det signalerer om mig, alle de 

der ting der lige ligger der på båndet, alt efter hvad man nu har handlet ind, hvis man har handlet 

sindssygt mange grøntsager ind, og det styrer bare, og wohoo, og maget kød og det ene og det 
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andet, eller om man skal have film aften og det hele bare bugner af.. eh… kulhydrater, unødvendige 

kulhydrater og fedt ik… ehmm… så det tænker jeg meget over 

I: uhm 

M: jeg kan næsten blive helt flov hvis jeg ligger for mange usunde varer op på båndet 

I: okay 

M: det eh… og det, det er bare indtil at jeg har betalt, ikke et sekund længere 

I: uhm, nej det er når man står det, og det er 

M: ja fordi det er så åbenlyst, altså du er så sårbar når du ligger dine varer op på godt og ondt 

I: uhm 

M: på det bånd der, fordi, stort set alle kigger på det ik altså, ehmm… og man er sådan lige, så åbner 

man lige lidt op for sig liv, sådan her lever jeg ik 

I: uhm 

M: men kun i dag ik (griner) eller sådan noget ligende, så eh.. 

I: uhm, så der er noget signal 

M: ja det er der helt sikkert 

I: uhm… erhm, jeg vil gerne spørger dig om du vil være med til at lege sådan en lille fantasileg, hvor vi 

forestiller os en verden hvor fairtrade ikke eksisterer,  

M: ja 

I: hvad eh, hvordan tror du den ville være, hvor den ville den se ud, eller hvordan 

M: jamen det ville jo være verdenen for nogle år siden kan man sige, så det er jo ikke en verden der 

er så langt fra os igen, eh… men det er jo der hvor at… tingene bliver mere ubehagelige.. fordi at… 

det har jo lige været alt det her rører omkring, børneplantager, var det i Ecavador 

I: det kan go… 

M: en elefant, næ en elfenbenskysten, elefantkysten tsk, erhmm… og der fik hele verdenen jo lige 

pludselig øjnene op for det her som man egentligt godt ved, men pludselig bliver det bare 

eksponeret, prøv lige at se her hvor dårligt de har det ik, og det var jo også meget.. det.. jeg synes 

faktisk ikke vi har set det særligt meget, omkring igen chokolade ik, efter at fairtrade er kommet, 

men jeg synes det har været meget forhen, så nu er man blevet sådan, åh ja, nu ved man hvordan de 

sådan bare kæmper sig igennem dagen, som så er 16 timer lang, og så lige hjem og sove lidt og så 

spise 3 riskorn og så op dagen efter igen, og det er jo sådan verden vil være, det er sådan verden 

stadig lidt er, eh.. men… fairtrade har forhåbentligt været med til at forbedre det lidt 

I: uhm, hvad ville der mangle i denne her verden, synes du, hva, hvad ville det være i stedet for 

fairtrade ku du forestille dig hvis.. 

M: forhåbentligt et andet mærke, men eh.. men ellers ville der jo være mangle på 

medmenneskelighed, for at vende tilbage til gode, altså der er jo, det er der jo enormt meget mangle 
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på når man beder en kvinde om at gå ud og.. pløje marker de næste 16 timer, så får de, de der 

forkrøblet, underernæret børn, og så, cirklen bliver bare ved, altså, og ved og ved og ved og ved, og 

vi skal bare lige ha, ha kappet snoren over der, og så lige sætte noget nyt på, og så får den til at kører 

i ring, altså, alt det gode ik, som fairtrade nu er, altså for den til at kører rundt, for det til at fungere, 

eh få det til at blive retfærdigt, eh.. for alle.. fordi eh.. mellemleddet skal jo selvfølgelig også ha noget 

for deres arbejde, eh, men det er jo netop også derfor om mellemleddet overhovedet skal være der, 

det ku jo også være en ide at det blev skåret fra, altså det her med de åbne grænser, som jeg også 

kom ind på altså, at man så, at det så, så arbejderen ikke er afhængige af mellemleddet, så de bare 

kan handle direkte med os, men, men uden fairtrade, uden ideerne, uden viljen, så ville, så ville vi i 

den vestlige verden, ville synes at det var forfærdeligt hvordan de havde det, men vi ville også lukke 

øjnene når vi gik ned og handlede som vi gjorde før… så eh… så ved at der kommer nogen og siger, 

jamen så gør vi noget, når jamen så følger vi jer, for det er altså nemmere nogle gange at være i 

halen på, et mærke, frem for selv at skulle tage initiativ, det må alle mennesker jo kunne nikke 

genkendende til 

I: uhm, altså det her med at der er en samlet 

M: ja lige præcis 

I: styrke sku jeg til at sige 

M: ja 

I: uhm… hvis du skulle tænke på, på fairtrade som en person, hvordan ville dit forhold til den person 

være, hvem ville personene være måske 

M: … det ville være en rig person 

I: en rig person 

M: ja det ville det 

I: rig… 

M: ehmm på mange punkter, men hvis vi starter sådan , så i kontanter, i formue, ehm… og det ville 

være en ekstremt venligt person, ekstremt venlig, ehmm… en… godhjertet person som sagt, altså, jeg 

kan ikke lige komme på, altså, en mand tænker jeg 

I: en mand 

M: en mand…  

I: uhm… hvad får dig til at tænke en mand  

M: jamen det ved jeg ikke, jeg tror tit, det er sådan noget der ligger i os, det er ligesom nogle gange 

når man ikke hvad for en køn noget er så siger man altid han, altså det er det der ligger en nærmest, 

ehm, og så er det også bare tit dem, der tager initiativ ting tingene synes jeg, altså de får tingene til 

at ske 

I: uhm 
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M: eh… de finder i hvert fald midlerne, eh, de har brug for en kvinde undervejs, for ellers går de i 

står, sådan er det bare, men eh… men jeg kan ikke lige komme på hvad for et hverv, han ville, altså, 

hvad han eventuelt skulle ha for at være sådan, men han er bare så.. han er.. han vil så gerne gi, det 

er det jeg siger med, altså han vil så gerne gi, og følge det til dørs, han er lige præcis den person der 

kan komme ned og så siger her, til mellemleddet, han vil jo så gå til mellemleddet og sikre at 

arbejdsvilkårene, for mellemleddets, eh, arbejdere blev bedre 

I: hvordan ville dit forhold være til ham, fairtrade 

M: jeg ville ikke kende ham, fordi han ville ikke bo i Danmark, det tror jeg ikke, han ville ikke være 

dansker, ehmm… det ku selvfølgeligt være sejt, eh.. men… 

I: hvorfor tror du ikke han ville bo i Danmark 

M: bare om Danmark er stor nok til at danne sådan en person.. der bare.. ku gøre det 

I: uhm 

M: eh… men måske alligevel, fordi vi har alligevel, netop ved at vi er så lille et land, så har vi et meget 

bredt udsyn på resten af verden… men mit forhold til ham det ville i hvert fald være positivt.. altså 

jeg ville syntes, han ville i hvert fald være et forbillede for mig, altså, at han i stedet for at få 

guldbelagt sit toilet, så bruger han sine penge på andet, altså på mennesker, på at hjælpe mennesker 

I: uhm 

M: og på at følge det til dørs 

I: uhm 

M: fordi det håber jeg, af hele mit hjerte at fairtrade gør 

I: uhm, så det ku godt være en person du kunne tænke dig at være ven med, eller… 

M: ja, det ku jeg godt forestille mig, få nogle ideer fra 

I: uhm 

M: ehm… hvad jeg kunne gøre bedre, som sådan en helt almindelig borger 

I: uhm 

M: i et lille bitte land, eh, hvad fik ham til at handle, for det kan også være at han starter, jamen det 

ku også være en studerende, der får… en eller anden skæg ide, og han så bare render videre på den, 

og så derigennem opbygger sin rigdom, som han så kan fører tilbage, altså i den der ring igen, som 

man starter med at hjælpe, men at gå ned og aflevere sine 100 kroner som han har i lommen, og at 

han så derfra kan starte, det kunne også være sådan en, men, men man skal starte, altså ellers hvis 

han var rig, man skal starte som ret ung, fordi der er man mest eh.. blåøjet, ehm… og med ung, så er 

det sådan altså sådan slut tyver, start trediver, fordi så har du, så har du fundet ud af dig selv, og så 

har du fundet ud af dit liv, og så samtidigt.. så altså.. så er du stadig lidt blåøjet 

I: hvad tænker du med blåøjet 
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M: jamen så er man stadig mere.. eh… man er lidt mere naiv altså.. man har sku ikke set hele verden 

endnu, eh, man har ikke set, eh, forhåbentlig, så meget ondskab fra andre mennesker, eh, eller 

blevet såret så meget, ehm… altså man… man har stadig, man føler stadig man har hele verden i sin 

hule hånd 

I: uhm 

M: og man ser muligheden, man er ikke så sat, det er en vigtig ting, man er ikke sat i livet endnu, du 

kan stadig gøre lidt hvad du vil, frem for når du er 45 og har 3 børn og et fjerde på vej (griner), ehm.. 

så.. så tænker du tankerne måske, men du handler ikke lige så meget 

I: uhm 

M: du handler mere, når du ikke har så mange.. eh. Forbind.. eh.. forpligtigelser  

I: uhm (snik snak, uklart), nu har jeg sådan en lille sjov billede kort leg her 

M: ja 

I: ehm… (sætter op, rykker ting) jeg har sådan en dug her, og ehm… jeg giver dig nu, lige om lidt en 

bunke med kort, hvor der er nogle forskellige produkter på 

M: okay 

I: og der hvis du forestiller dig at eh, at eh, du mette er her inde i midten, og det der ligger inden for 

cirklen det er det der er mest dig, eller det er det du syntes repræsentere dig 

M: ja 

I: og det der ligger tættest på centrum det er det der er allermest dig, og det der ligger længere ude 

det er mindre dig, men det er stadig dig, og det der ligger helt uden for den grønne cirkel det er slet 

ikke dig, det er noget hvor du bare siger, det er slet ikke noget som jeg ser som værende som en del 

af mig 

M: ja 

I: og du er velkommen til lige at bladre dem igennem, hvis du lige vil danne dig et overblik, og så må 

du meget gerne når du begynder at ligge dem, fortælle eh, hvad det ligesom er der gør du ligger dem 

der hvor du ligger dem 

M: (snik snak med hund, uklart – lang pause) nå det vidste jeg ikke 

I: med smykker, de skal til at fairtrade guld 

M: nå 

I: blandt andet 

M: altså det du mener med om det er mig, så er det jo sådan nogle ting jeg ville købe? Eller? 

I: altså enten som det er sådan noget du ville købe, eller om du synes at, at det siger noget om mig 

(snak med hund) 

M: eller noget der siger noget om mig siger du 
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I: ja altså noget du synes siger noget om dig, hvis du netop skal ligge et op på båndet for eksempel, 

hvad ville du så synes var dig, sagde mest om hvad, hvad, hvem du er i gåseøjne 

M: ja (kort bliver lagt)  

I: vil du fortælle lidt om hvorfor du ligger dem som du gør, eller hvordan du ligger dem 

M: ja det vil jeg gerne, de ligger ikke orden endnu, overhoved ikke, eh, 

I: men det er meget spændende sådan at hører hvad, hvad du overvejer 

M: ja, jeg tror at grunden til at jeg ligesom vælger solgryn, det er fordi, dem kan jeg bare bedst li, eh, 

jeg har prøvet meget andet, og jeg kan bare bedst li solgryn, som det, det nu er, ehm… ben &  jerry’s, 

det er bare fantastisk, når det endeligt skal være, eh.. 

I: uhm 

M: men det er meget dyrt, så det er meget sjældent det bliver 

I: uhm 

M: men eh… det er fairtrade, det ser jeg da først nu 

I: uhm 

M: nå, så er det da klat at det er så dyrt 

I: (griner med) 

M: eller det, det giver da ihvert fald en lidt bedre årsag til det så at sige, frem for at det bare er isen, 

fordi det, det vidste jeg faktisk ikke, jeg spiste ben & jerry’s i… søn… søndags tror jeg, ja 

I: er det noget der gør en forskel at det er fairtraded synes du 

M: ja nu synes jeg lige pludseligt at det virker mere fair, faktisk, og gi de penge for det som det nu er, 

det er sjovt at jeg først opdager det nu 

I: uhm 

M: ehm… skoene der, dem ved jeg ikke rigtigt 

I: faitrade ehm… arbejder også med bomuld 

M: ja det kan jeg da godt se 

I: billedet er ligesom også hele den der ide om at det er på tekstil 

M: ja 

I: det er på tøj, sko, forskellige ting, hvad du ville, om det ville være noget du, som du ville overveje 

M: ja, men det er faktisk sjovt at man først ligger mærket til det her bagefter, for indtil videre havde 

jeg set, det der fairtrade mærke på denne her 

I: på, på shower gel’en fra urtekram 

M: ja, den eneste grund til at vælge den fra, det er fordi der står brown sugar, og jeg kan simpelthen 

ikke forstille mig at jeg selv ville gå ned og købe noget, hvor at der, altså, sådan helt, altså en 

fuldstændig åndssvag grund, men det hænger ikke sammen for mig 

I: uhm 
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M: og så 

I: altså suger og 

M: ja 

I: sham.. body shampoo 

M: ja det tror jeg, det, det virker sådan lidt.. ehm… (mumler) cocio, ja igen det er også ligesom med 

solgrynene  

I: uhm 

M: det er den kakao jeg bedst kan li 

I: uhm 

M: jeg vil sige jeg har ikke smagt den her økologiske, men det ku være klar en som man kunne prøve 

at vælge.. fordi jeg synes det er lækre i de her små… 

I: uhm… anthon berg guld ryger ud 

M: ja, jamen det er bare, ik noget jeg forbinder med mig selv 

I: uhm 

M: det, det er noget jeg forbinder med gaver 

I: uhm 

M: eller med farmor, eh… det er ikke noget jeg ville gå ned og købe i en butik, jeg kan godt li 

chokoladen, men jeg ville aldrig nogen siden selv købe den 

I: var det noget du kunne finde på at købe til en gave 

M: ja, for eksemple 

I: uhm, hvorfor synes du den er en oplagt gave, for eksempel 

M: den er pæn (griner) 

I: den er pæn (griner med 

M: eh nej men, eh. Chokoladen, eh, man kender den og det er en de fleste folk kan li, ihvert fald en 

eller to af dem der er i, ehm… så du kommer ikke med sådan et eller andet der er fyldt med cognac 

eller sådan noget 

I: uhmum 

M: så er det bare bananer, dem prøver jeg altid at købe sådan lidt økologiske 

I: ja, så de kommer ind i inder cirklen 

M: kiks, ja nu køber jeg simpelthen så sjældent kiks, men jeg tror at hvis det var så ville jeg købe de 

billigere 

I: ja 

M: uhm… det er jo så igen, hvis det sku være lidt bedre 

I: så änglamark 

M: så änglemark ja 
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I: ja 

M: jeg ville så vælge denne her fra 

I: uhm 

M: men det er fordi sådan med samiak og sådan noget, jeg ved ik, og det også er noget jeg skal tage 

stilling til 

I: det behøver du ikke 

M: det behøver jeg ikke 

I: det er der du har lyst til, det du tænker om produktet, men du må gerne tage stilling til det, for det 

betyder da noget for produktet 

M: jeg synes det er anthon berg, de har jo gjort meget ud af at fortælle at det er fairtrade, det er ikke 

noget for med, det ligger jeg først mærke til nu, det er ikke nok det bare er mærket, det skal sådan 

op og stå på skrift 

I: uhm, hvad tænker du om det 

M: jeg tænker sådan lidt se mig (griner) 

I: uhm 

M: eh, du ved fordi det er et stort mærke, anthon berg, inden for chokoladens verden, og så vil de 

nok vise folket at, jamen de gør jo også noget, at det ikke bare er alle mulige nye mærker, men at 

man også kan forholde de gamle 

I: uhm 

M: jeg har overhoved intet forhold til det her med guld og sølv 

I: uhm 

M: det er mere fordi at jeg ikke eh.. 

I: uhm ku du forestille dig at det ku være noget du ville 

M: ja efter at have set blood diamant for eksempel, så tror jeg helt klart altså, at det ku da godt 

I: det ku godt være 

M: relevant, det er mange gange jeg køber… det er simpelthen, det er mærket jeg vælger fra 

I: clinique  

M: ja, ja clinique ja, det er simpelthen for… for dyrt 

I: uhm 

M: for det… ehm… det er jo sådan noget jeg kun ville købe til min kæreste 

I: peanuts 

M: ja, vi har ikke sådan nogen rigtig kaffemaskine, så instant kaffe der lige… 

I: en BKI 

M: ja BKI 

I: det er ligeså meget bare for når vi skal høre det så 
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M: ja det forstår jeg også bare det er fint du siger det når jeg glemmer det… det er sådan lidt hurtig 

mad, hvis man er lidt sulten, sådan en cultura 

I: uhm 

M: … det er sjovt hvis jeg skulle ha en kaffe, sådan malede bønner 

I: uhm 

M: så er det faktisk synd, for jeg tror næsten at jeg ville vælge gevalia frem for cirkel som er fairtrade 

men coop som nok er billigere 

I: uhm 

M: coop cirkel, men nu tænker jeg også på sådan udseendes mæssigt, men at man ikke har kaffe 

maskine så bruger man jo ikke det til noget, men der virker den der meget mere indbydende, der er 

også frøen på, den står jo også for sådan et eller andet 

I: det er rain forrest  

M: ja rain forrest .. og der er en mand på der skal forestille, sikkert at havde brygget det, så det virker 

mere indbydende.. men måske ville jeg tage den der… fordi den er billigere 

I: uhm 

M: men de burde gøre noget mere ud af deres.. ehm.. udseende  

I: ja 

M: det betyder enormt meget for forbrugerne også tror jeg… 

I: hvad ville eh, hvad ville ha en god påvirkning på dig tror du, ville det være sådan en som gevalia 

tror du 

M: ja!, han er, det er farver, jeg er meget glad for farver, ehm 

I: uhm.. og hvad gør farverne for, for det, for den lige der 

M: jamen den der det virker friskt, det virker, ehm… det, det virker sundt, for altså, fordi der er alt 

det der grønne på, han er glad og han sidder der med sin lille kop kaffe, og det er egentligt enormt 

åndssvagt, men det er det der lige fanger blikket, det er oftest farverne 

I: uhm 

M: eh.. det var der også en radio udsendelse i.. for ik så længe siden… 

I: uhm 

M: hvor de netop snakkede om, at specielt med økologi, de har det sådan meget med at holde sig til 

de sådan brune farver, sådan meget halvfjerdser stil, og at de sådan skulle komme op med farverne 

for så fanger det folk, i sådan en grå og trist hverdag kan man godt blive sådan lidt… vin, ja det er vi jo 

galde for, og jeg ku nok også sagtens finde på at købe en med noget fairtrade 

I: uhm 

M: erhm… mest fordi den, det jo ofte er, den afrikanske vin smager ganske udmærket… det vil jeg 

nok gerne kunne købe 
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I: økologisk mælk 

M: ja økologisk mælk, rosiner det skal på havregrynene, så det er et must, om det så er økologiske 

eller hvad det er, jeg tror ikke jeg ville, jeg tror faktisk ikke jeg ville vælge de her rosiner 

I: uhm 

M: og det er igen.. eh.. udseende 

I: ja 

M: hvis du kigger ind i posen 

I: uhm 

M: så ser de sådan helt lyse ud 

I: uhm 

M: og det kan jeg ikke fordrage 

I: uhm 

M: så måske skal jeg ikke ligge dem der, hvis det betyder noget 

I: det gør det 

M: det gør det 

I: uhm… altså det du synes betyder noget, hvis det er sådan du har det med det, så er det ikke er 

noget du ville anse hvor være dig 

M: den der lyder bare rar, fordi der står panthene der, nature, den ku man godt stå under badet og 

forstille sig at man står under et vandfald i stedet for… nå så jeg skal ligge dem sådan hvad der er 

tættest for mig 

I: ja altså hvis du føler at der er noget af der her du har lagt inde i cirklen, som er mere, 

M: det synes jeg faktisk ikke, fordi det alt sammen er noget jeg ikke bruger 

I: uhm 

M: med undtagelsen af ringen, fordi det er jo af mangel på viden omkring det, jeg mere vil sige… hvis 

jeg stod nede ved guldhandleren og skulle vælge den ene ring frem for den anden så ville det være 

rart, at kunne vælge en lidt mere fair, fair lavet ring, eller hvad det nu skulle være 

I: så der ville det ha en effekt, hvis du stod og skulle vælge, der ville det være noget de synes 

M: ja der skal man alligevel ligge pæn sum penge så der ville jeg sku gerne ligge lidt ekstra 

I: uhm 

M: uhm… det ville jeg, og det er ikke en hverdags varer… det er ligesom hvis man virkelig skulle ha et 

par gode jeans eller sådan noget, så giver man jo også gerne mere for dem, fordi så er det den ene 

gang 

I: uhm 
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M: eller hvad det nu er ik… og det synes jeg helt klart er en god ide, så der er ikke noget her jeg ville 

ligge i midten her, der er ikke noget der har betydning, om mælken ligger, her og vinen her, det har 

ikke nogen betydning, men det er alt samme noget som jeg sagtens kunne se ligge i min kurv 

I: uhm, og det var også sådan det ville se ud hvis du sku, altså det du ville købe, eller ville det se 

anderledes ud 

M: hvad mener du 

I: altså hvis det her er sådan hvad du synes, er det så også sådan du reelt køber ind 

M: ja altså med udtagelse af kaffen 

I: fordi den så er malet, eller fordi den så er bønner 

M: ja og muligvis også theen, men så ville jeg bare købe det i poser i stedet for 

I: ja i eh.. i breve 

M: ja i breve undskyld… men ellers ja 

I: uhm… godt (tager billede)… så vil jeg faktisk bede dig om at gøre lidt det samme igen 

M: ja 

I: men denne gang med, med nogle ord på…. Jeg har en bunke ord… 

M: ja.. 

I: og der skal du eh..  forestille dig at det er eh.. fairtrade, der ligger i midten, så det der er mest 

fairtrade er inde for cirklen og ligger tættest på, og det du ik synes er fairtrade, det ligger uden for 

cirklen… værsgo 

M: medmenneskeligt… ja, den har vi jo snakket en del om 

I: den kommer ind, i mi… til fairtrade 

M: (mumler)… lighed, det er jo også mellem kvinder og mænd 

I: uhm 

M: jeg føler ikke at det er velgørenhed, det har selvfølgelig lidt med det af gøre, så den kommer lidt 

længere ud… men jeg synes 

I: men stadig noget 

M: ja det tror jeg den står lige lidt… luksus, det er jo ikke noget, selv om det er bedre forhold så er 

det jo ikke ligefrem luksirøst, og jeg synes heller ikke det er luksus at købe det… 

I: uhm 

M: det er ikke det jeg tænker.. at jeg virkelig skal forkæle mig selv.. det er om midlerne er til det 

I: uhm 

M: utroværdigt synes jeg ikke det er 

I: uhm 

M: jeg håber ikke det er fusk 

I: uhm, så det ryger uden for 
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M: ja 

I: hva tænker.. det er ikke fusk du tænker når du ser det 

M: nej, det er det ikke, ehmm… for dyrt den er svær, fordi det er både og.. 

I: du må godt ligge dem på midten hvis du synes 

M: ja men det er bare for mig, altså, for mit vedkommende 

I: uhm 

M: for selve markedet… der tror jeg ikke det er for dyrt 

I: uhm 

M: for der tror jeg godt, som sagt at du kan få en chokolade som er ligeså dyr, som ikke er fairtrade 

I: uhm 

M: egoistisk er det ikke 

I: uhm 

M: jeg synes heller ikke det er snobbet, fordi folk der køber det gør det ikke af snobbet… ligegyldigt 

er det heller ikke.. lidt prestige synes jeg der er når folk køber det 

I: uhm, altså i forbindelse med, hvad tænker du 

M: jamen det her med at man kan vise andre, og det, jeg synes det giver prestige at du kan købe det 

I: uhm 

M: eh… dyrt det er jo så det samme ik, det må det jo være. Forvirrende, nej… det giver sig selv… 

sundt, jeg forbinder det ikke med noget der er sundt, fordi det er ikke sundere end andre varer 

I: uhm 

M: eh.. value for money, det synes jeg også man får, fordi man betaler jo for… man ved at man 

betaler for at der er nogen der for det lidt bedre 

I: uhm 

M: social ansvarlighed.. det synes jeg ihvert fald også hører til… trendy håber jeg ikke det er 

I: uhm 

M: synes nu heller ikke det er gennemsigtigt.. uretfærdighed 

I: hvad tænker du om to… trendy 

M: trendy det er sådan noget det går over…  

I: uhm 

M: det er sådan noget der bare.. altså passing through… gennemsigtigt det er en varer man ikke 

rigtigt ser 

I: uhm 

M: altså fuldstændig hvad ordet siger, altså det er at du bare ser lige i gennem det når det er, du 

opdager det ikke 

I: det tænker du heller ikke om fairtrade 



 

27 
 

M: nej… uretfærdighed… altså jeg tænker jo.. ved at der bliver gjort opmærksom på at der er brug for 

fairtrade, så må der jo være brug for noget fairtrade 

I: uhm 

M: eh… men… mærket repræsentere jo ikke uretfærdighed, så det må også blive sådan en mellem en 

tror jeg 

I: uhm 

M: for det er er jo både og… godt det siger sig selv det synes jeg det er 

I: uhm 

M: flippet (griner)… jamen det er det lidt 

I: ja 

M: den der røde tanke jeg snakkede om tidigere.. ehm… at man gerne vil hjælpe, et eller andet.. så 

lidt flippet synes jeg det er 

I: og den røde tanke, hvad ligger der i den, altså det er politisk 

M: politisk (sagt samtidigt) ja, ja, ja… ja… 

I: uhm 

M: naturligt… at det bare er naturligt at man vælger det, eller at det er 

I: ja det kan være… hvad tænker du om naturligt 

M: jamen der tænker jeg, naturligvis 

I: uhm 

M: omkring mærket, at det naturligvis skal være der, det må jo være ved siden af godt jo, økologisk 

er ikke noget der nødvendigvis, jeg ved godt at de også har øko varer, men det er ikke noget jeg 

forbinder med mærket her, at det absolut er økologisk, fordi det er det, er det forkert 

I: der er ikke noget der er forkert 

M: det er det, bedre vilkår 

I: uhm 

M: tilgængeligt er det også, det er i stort set alle super markeder 

I: uhm 

M: miljømæssig, miljø, der tænker jeg… kvalitet vil jeg… 

I: inden under 

M: synes jeg er noget bedre noget du får, det ekstra 

I: uhm, og der tænker du i forbindelse med produktet, altså produktet har 

M: ja 

I: ja 
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M: nemt og miljø, det har vi faktisk lidt… nu tænker ikke økologisk når jeg ser det, men jeg tænker jo 

at det må være… bedre.. for miljøet… det er lidt syret… eh… på en eller anden måde… fordi der kan 

jo ikke… eh… nej… 

I: er det syret at det er bedre for miljøet, hvad tænker du 

M: jamen nu tænker jeg, altså når jeg ikke synes at jeg forbinder det med økologi, men at jeg alligevel 

forbindet det med noget.. eh.. miljø… det plejer bare at hænge lidt sammen i hvert fald 

I: uhm 

M: jeg synes bestemt ikke det er nemt, fordi det er ikke, det er nemt tilgængeligt, men det er ikke det 

jeg forbinder med det, for jeg synes det er også sådan noget med at det er nemt at få op og kører.. at 

det bare  skal fungere sådan her, og det er det bestemt ikke, det er en hel verden man skal lave om 

I: uhm 

M: jamen jeg tror egentligt jeg vil sætte den lidt på kanten 

I: uhm miljø på kanten 

M: ja, ehm, fordi jeg tænker, der må, det må bliver produceret på en bedre måde.. fordi det er ved 

håndkraft… eh.. men jeg har faktisk ikke nogle bedre argumenter for det 

I: uhm 

M: at det ikke er store maskiner der kører rundt… eh… men det er mennesker.. der søger for det.. og 

der så måske også er mindre tilsætningsstoffer… det tror jeg lidt er det 

I: uhm, så hvis du sådan lige, sådan hurtigt skal summe det op 

M: ja 

I: så er fairtrade… 

M: medmenneskeligt, ehm det viser en social ansvarhed at vi andre også, de tvinger os til at tage 

stilling et eller andet sted, ved at sætte varen på hylden, og nede siger de jamen i er nød til at tage en 

stilling ik, en stilling til noget. Det er bedre vilkår, fordi det er bedre vilkår for menneskerne der 

producere det 

I: uhm 

M: altså det, og så er det ligeværdigt, eh ligeværd der kommer, altså fordi der tænker jeg ligeværd 

mellem menneskerne, eh mellem mand kvinde 

I: uhm 

M: eh… kvalitet, var det jeg sagde med.. eh… at det er en varer du køber, ikke for at forkæle sig selv, 

men for at det lige skal være det ekstra.. altså… tilgængeligt er det ved at det er i stort set alle større 

super markeder ihvert fald, i større eller mindre grad 

I: uhm 

M: flippet var det der med, at man er sådan lidt… eh… naiv.. at man gerne vil ind på, altså sådan lidt 

mere positivt ladet, og at man gerne vil hjælpe… 
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I: uhm 

M: det er eh… altså… hjælpe i en højere grad, end bare ved at sige nåå… det er en lidt mere rød 

tankegang, og lidt flippet.. eh.. value for money, du får, du får det produkt du betaler for, så, du får 

ikke en eller anden dårlig kaffe med hjem, og så betalt det hele for at få mennesket, eller for at 

hjælpe mennesket, du får begge ting, det gør man, du får en god kaffe med hjem og du får en god 

mavefornemmelse.. 

I: uhm, hvad synes du fairtrade er mindst  

M: mindst 

I: er der nogle af de her der ligger længere ude end andre, eller ligger de alle 

M: jeg synes det der er mindst…  

I: hvis du kan sige det.. det er ikke 

M: det er mindst trendyet 

I: mindst trendy ja, uhm 

M: ja for økologisk er jeg jo lidt i tvivl om, stadig, men jeg synes den ligger meget godt der, for det er 

ikke noget jeg forbinder med fairtrade 

I: nej 

M: eh.. men trendy simpelthen fordi jeg tror.. ik.. på at det forsvinder 

I: uhm 

M: det er ikke bare smart nu, ligesom italiensk var for 6år siden, og nu er det sushi, altså… på den 

måde tror jeg ikke det ændre sig, håber jeg ik 

I: uhm, så du tror ikke fairtrade er sådan en smart ting der bare 

M: nej 

I: der er på vej ud på et tidspunkt… uhm… spændende (tager billede) 

I: hvis jeg nu fortæller dig at der er 1000 fairtrade mærket produkter på markedet i danmark hvad 

tænker du så 

M: ja, så tænker jeg hold da op, det var mange, ja, og det er dejligt, ehm.. og det vil jeg gerne se 

I: nu har jeg nogle små kort med nogle citater på, som er tager fra medierne her, fra de seneste år og 

den seneste tid, og der vil jeg spørger dig om du vil fortælle mig om hvad du tænker når du ser dem 

M: ja… se det er sådan nogle, det er sådan nogle udtalelser her der kan godt kan.. eh.. få mig til at 

tvivle… om mærkets oprigtighed 

I: uhm 

M: eh… netop på grund af det her med, eh.. frihandel.. altså… de, de, de, de fastsætter lidt de her 

mennesker ved at handle med dem.. eh.. og priserne er fastsat.. og… er det nu også godt nok, men 

om det medfører fattigdom og korruption, det er helt klart det ord jeg ser hårdest ned på 

I: korruption 
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M: ja fordi det håber jeg virkelig, det er jo det jeg, det er jo derfor jeg siger at jeg vil gi det selv, så, så 

skulle, altså det er slet ikke noget jeg forbinder med fairtrade 

I: uhm 

M: eh… om det er sandt eller ej det ved jeg ikke, det står ikke lige der nede ved siden af, desværre 

I: uhm 

M: men jeg synes det er en meget hård, fordi det er meget lige på, altså korruption, det må det jo 

ikke være, for det er jo netop derfor at fairtrade er der, det er jo netop for at begrænse 

korruptionen… så det håber jeg ik 

I: uhm uhm… ville det påvirke din eh… hvis du læste det her.. hvis nu vi sagde du sad og læste din 

morgenavis en dag, og det stod der, var det noget der sådan ville påvirke din holdning til fairtrade, 

eller din lyst til at købe fairtrade 

M: jeg ville læse mere om det før tog videre stilling 

I: ja 

M: fordi de siger sku så meget hele tiden, altså det er ligesom alt det her med hvad man får 

sygdomme af, det er det samme med sådan nogle ting her 

I: uhm 

M: det ville helt klart, altså… men det ville vække min nysgerrighed, så jeg ville læse lidt mere, men 

jeg ville ikke ha den der neutrale holdning mere, jeg ville gå lidt mere i dybden 

I: uhm, og de, er det 

M: medierne 

I: uhm… 

M: det er jo det samme igen ik 

I: fairtrade er fup 

M: ja, når nu du lige siger at der er 1000 varer med fairtrade på det danske marked 

I: ja 

M: det kan jo ikke få lov til at stå ved i så mange lande, hvis det er fup… i så lang tid 

I: nej… hvad tænker du om ordet fup, altså hvad synes du der ligger i det, når du læser det 

M: altså det samme som fusk, altså det her med at pengene ryger til, en eller anden, grisk herrer, der 

sidder i sit 5. Palæ… eh… det er det jeg forbinder med fup… at vi kan nok tro at kvinderne og 

mændene kun arbejder 5 timer om dagen, eller hvad det nu er sat til, og får en god løn og noget 

ordentligt af spise, og at de så ikke gør det… 

I: uhm 

M: det kan jeg ikke forestille mig, det kan jeg ikke forstille mig, ikke decideret fup 

I: uhm, så er der den der med fairtrade gør ingen forskel for theplukkere, tror du det gør en forskel 

M: ja 
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I: uhm 

M: det tror jeg, og jeg vil gerne blive ved med at tro det 

I: uhm 

M: ehm… men det er igen ligesom med det første citat, jeg synes det midterste der bare en en der 

skal lyde smart, men læser jeg det her, så er det helt klar theplukkere jeg ville læse om, men 

fairtrade, altså hvad det er de selv mene, og så selvfølgelig også det modsvarende, for du kan jo ikke 

hører hvad den ene siger… eh… men jeg synes det er mærkeligt at de siger lige præcis kun for 

theplukkere, fordi jeg mener at hvis de ikke gør nogen forskel for theplukkerne så gør de det jo heller 

ikke for kaffebønderne, eller for chokoladeplukkerne, eller for noget som helst, de vælger jo ikke 

bare ikke at gøre noget for theplukkerne, så det tror jeg bare, det, det er bare noget fis, det tror jeg 

er noget fis, for så siger han, så skulle det gøre ingen forskel for arbejderne 

I: og det er ik… det tænker du ikke om dem 

M: nej nej ikke lige umiddelbart, men hvis det stod at det gør ingen forskel for arbejderne, så ville det 

give mere.. eh… mening at komme med sådan en udsagn, men det her, de vælger jo ikke bare at lade 

være med at gøre noget for theplukkerne, fordi de gør noget for kakaobønderne, altså… hvorfor sku 

de, det, det er jo også det, det er jo en enorm risiko de også løber hvis det var 

I: uhm 

M: altså med de ting du lige siger her 

I: en risko på hvilken måde 

M: jamen de bliver jo afsløret på et eller andet tidspunkt, det er jo så pokkers mange medier rundt 

omkring i verden nu til dags, og der er jo helt klart nogen der følger det til dørs, eller nogen der får en 

tip og så undersøger det… så jeg tror hvis fairtrade var fup, så havde det ikke varer så længe 

I: okay, jamen så er jeg faktisk færdig med at vise dig en masse kort 

M: ja 

I: eh så vil jeg spørger dig om, eh… om du opfatter fairtrade som værende en del af din identitet 

M: nej 

I: nej 

M: det gør jeg ikke, netop fordi jeg køber det så sjældent 

I: uhm 

M: ehm… så opfatter jeg det ikke som noget af mig 

I: uhm, hvor tit køber du det, eller hvor meget køber du hvis du sådan skal prøve at sætte, sætte 

antal på det 

M: jamen det er nok ikke mere end, hvis vi tager chokoladen, det er nok et par gange om året, ah 

måske en 3-4 gange om året, ikke mere. Og kaffen det er nok, det er måske en 5-6 gange om året, så 

det er ikke meget 
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I: uhm.. og når du køber hvad er det så for nogle, for nogle ting der gør det 

M: altså der gør at jeg lige vælge 

I: der gør at du vælger det 

M: jamen hvis… det kan godt være at chokoladen er lidt oftere… eh.. men så er det primært 

chokoladen.. hvis jeg skal bage noget hele specielt, og alligevel skal op og give flere penge fordi jeg 

skal ha et højere antal kakao indhold.. så.. eh.. kan jeg ligeså godt købe fairtrade synes jeg 

I: uhm… bager du meget 

M: ja sådan lidt, lidt ager til, det er også fordi det er jo billigere, billigere at bage selv, end at købe 

I: så til bagning, der ville du godt, undskyld jeg afbrød dig før, der ville du godt vælge det. Uhm… 

M: jeg tror også jeg kunne finde på, at den dag vi får os en kaffemaskine, at købe kaffen, eh.. fordi jeg 

nu har prøvet den bæredygtige kaffe hos McDonald’s og så prøve den her selv 

I: uhm, at male den selv 

M: ja og så det der med ringene også, det ku jo også være 

I: ja, altså med guld og smykker 

M: ja, lige præcis 

I: uhm.. loyalitet.. hvor loyal er du overfor fairtrade, hvis du sådan skal sige det med dine egne ord, er 

du en loyal forbruger 

M: nej det er jeg jo ikke når jeg ikke køber det så ofte 

I: uhm 

M: erhm… jeg tænker jo kun over det når jeg står.. og.. og skal ha fat i.. eh… i den her chokolade.. 

hvis du har fairtrade og det samme antal gram og sådan nogle ting, så tager jeg jo det, men jeg er 

ikke mere loyal en hvis en anden chokolade var på tilbud, så ville jeg nok tage det 

I: er der nogle forskel i dine valg nogen siden, alt efter om du køber det til dig selv, eller om du køber 

det til, enten som gave eller hvis du køber det hvis du skal ha gæster 

M: gave ville gøre en forskel eh.. 

I: ja hvorfor 

M: fordi at man godt vil gi noget lidt bedre, tror jeg, og så ved jeg ikke om det også kan have noget 

med signal værdi af gøre, at jeg har lyst til at… købe noget der er lidt bedre, og gi det til nogen fordi 

så kan de se at jeg også synes at de fortjener bedre, eller at de fortjener noget godt 

I: uhm 

M: ehm… men gæster… der er vi nok mere over i kaffen.. altså at jeg vil købe noget lækkert kaffe… 

eh… eller lækker the.. ja… og så betyder det sku ikke noget om der lige står økologi eller urtekram, 

eller fairtrade, men mere det der med at man lige kunne købe noget ekstra lækkert, hvis jeg så ved at 

ved at fairtrade smage det ekstra lækkert 

I: hvis det var ekstra så ville det godt 
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M: ja så ville det være det 

I: hvad synes du dit fairtrade forbrug siger om dig 

M: at jeg ikke har noget penge (griner) nej jeg synes sku ikke rigtig det definere mig som person, det 

synes jeg ikke, det siger ikke ret meget om mig 

I: uhm 

M: det siger heller ikke noget om mig, om jeg køber eh.. super bests discount hakkede tomater eller 

om jeg køber nogle andre 

I: uhm 

M: eh… det er jo netop det vi snakkede om, at man får en ide om personen når man ser varene, men 

i bund og grund siger det jo ikke ret meget om personen 

I: hvad gør det 

M: der er selvfølgelig nogle små ting, hvis man står, hvis man tager sådan et eksemple man står og er 

overvægtigt, og man så bare køber hvidt brød, og sukker, og sådan noget hele vejen igennem så har 

det nok noget af sige om den person man er, men spørgsmålet er om det ikke bare er mange på 

viden… eh… så jeg synes jo også, man skal også passe på ikke at definere sig selv ved sine indkøb, 

altså du er jo heller ikke skide smart fordi du køber en artiskok vel, frem for en hurtig chokolade kiks, 

det er bare lige de der 10 sekunder, og ellers definere det sku ik, det er nogen valg… men det er 

nogle meget små valg i livet… så jeg synes ikke… om jeg har købt fairtrade hele vejen igennem, eller 

om jeg har købt discount… ehm… eller det midt imellem, jeg synes ikke, det vil sige noget om mig 

som person, der håber jeg ihvert fald ikke… jeg håber ikke jeg vil være anderledes 

I: okay, så skal jeg bare lige, så har jeg sådan nogle små praktiske ting her, men din alder, hvor 

gammel er det du er 

M: 23 

I: 23 ja, og uddannelse, det var det du sagde var, du var uddannet 

M: jamen jeg er ikke, jeg har bare mit gymnasium, jeg startede på shurs (?) seminarium hvor jeg 

læste i 1 ½ år, men det stoppede jeg med, og nu der har jeg bare, hvad hedder det noget hygiejne 

uddannelse, og så eh, arbejder i køkken for tivoli, hvor jeg laver mad, og så skal jeg i civil forsvaret og 

uddannes derinde… beredskab 

I: eh… din husstandssammensætning, det lyder så fint, du er eh, du har en kæreste, men ik nogen 

børn 

M: ik nogen børn nej 

I: som du bor sammen med din kæreste 

M: ja og ham der, ej at forglemme 

I: ej at forglemme den lille hund 

I: uhm hvad har du ca af midler om året, hvad er ca din årlige indkomst 
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M: det er et godt spørgsmål, det har jeg ikke lige taget stilling til længe faktisk.. eh… min… eh… jeg er 

sådan en jeg kan ikke have et job ad gangen, jeg har altid haft 2, eh… stort set… og det har ændret sig 

enormt meget siden jeg stoppede shurs… min årlige indkomst… hvad ligger sådan en på… jeg får… jeg 

får 16 før skat det ene sted… og så får jeg jo også tivoli… men det svinger jo alt efter hvor mange 

timer jeg tager, så hvis vi nu tager at jeg har 19 før skat, og så ganger vi med 12, sådan lige 

umiddelbart, det tror jeg 

I: ja jamen så har jeg som sådan ikke mere, er der nogle ting du sådan, du vil, i forbindelse med 

denne her snak her, du gerne sådan lige vil afslutte, uddybe, eller synes du vi har været inde på 

M: jeg synes vi har været inde på det meste… og så håber jeg jo som sagt at jeg som person kan 

komme til, altså nu har jeg jo fået noget mere viden, og det var rart så håber jeg at jeg kan komme til, 

når vi ligesom er kommet ud af det her, vi er ligesom også i vores egen lille onde cirkel, at vi, altså 

min kæreste blev jo ramt af finanskrisen så eh.. så hvad hedder det nu, men så når vi er ude af den så 

håber jeg også at jeg har mulighed for at købe noget mere lækkert chokolade når jeg bager… laver de 

egentligt også mel og sådan nogle ting, fairtrade 

I: eh, det tror jeg ik, det tror jeg ik lige mel, men altså jeg har heller ikke lige overblik over de der 

1000 

M: nej 

I: altså må jeg sige 

M: nej men det var også bare nysgerrighed… men det håber jeg i hvert fald, det giver jo en lidt blood 

på tanden jo, når man har siddet og snakket om det i en times tid  
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Appendix 11 

Interview with Peter, May 20th 2010 

 

I: eh det første jeg vil gøre det er eh.. at vise dig mærket, og så vil jeg hører om du vil fortælle mig 

hvad du tænker når du ser det 

P: eh frit fra leveren? 

I: ja frit fra leveren 

P: eh… jamen jeg forbinder det med, med eh, nogle særlige produkter 

I: uhm 

P: eh.. umiddelbart kommer jeg til at tænke på, ja mest kaffe, men også chokolade 

I: uhm 

P: eh og kakao… og at jeg… jeg for… når jeg ser det mærke så forbinder jeg det med at varen… altså 

at det gør en forskel at købe den varer .. at, at jeg tror at, dem der har produceret varen… ja det er jo 

typisk kaffe bønderne, man tænker på der, de har det bedre end dem der bare har, har, dem der 

producere til normal, normal industrikaffe  

I: uhm 

P: eh… jeg tænker mest på deres… mest på, på deres arbejdsforhold… jeg tænker ikke så meget på, 

på eh miljøet eller økologien.. selv om når jeg sidder og kigger på det, stirrer på det, så ligner det lidt 

det der økologiske ø synes jeg, den vender godt nok den gale vej, men… 

I: men der er lidt af det i det, uhm 

P: ja... eh… ja hvad tænker jeg mere på… i den næste tankerrække kommer jeg til at tænke på at der 

var den her sag men eh… der var nogle journalister der lavede en dokumentar om fairtrade, på shi 

lanka, men theen 

I: uhm 

P: men at der havde været problemer der 

I: ja 

P: men det er nu ikke noget jeg personligt har, bidt så mærke i, for nu hvor jeg har, jeg har været på 

shi lanka, så jeg har set hvordan det er, eh… hvordan mange af dem har det… så eh.. jeg har lidt den 

holdning, det kan godt se at de ikke kan udrulle deres koncept 100% på shi lanka, men, men lidt 

bedre, er bedre end slet ikke bedre, så eh… så jeg tror at… jeg tror nu nok det gør en forskel med the 

på shi lanka 

I: uhm 
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P: selv om jeg kunne måske godt forestille mig at nogen lidt havde mistet troen på… på mærket… 

efter al den ballade med om bønderne nu også havde det, havde det så godt som man påstod, og om 

de fik del i de penge som de blev lovet 

I: uhm… er det noget der har påvirket dig meget… sådan din overordnede holdning til det, til 

konceptet, til mærket 

P:… ikke direkte 

I: uhm 

P: eh… jeg skal ikke afvise at der måske er en eller anden ubevidst effekt, at det har… gjort mig lidt 

mere afholde med at vælge, at vælge fairtrade.. ehm… jeg har købt det nogle gange, men det har 

mest været når, når, når der er kampagner på det, eller tilbud, hvis netto for eksempel for noget 

kaffe hjem som er fairtrade mærket, når det kommer ned i et sammenligneligt niveau med de andre 

varer, så vælger jeg det, som et tilvalg… eller ofte så, så afskrækker prisen mig lidt, på nogle af 

varerne, der er jo nogle hvor det er en voldsom merpris synes jeg 

I: er der nogen bestemte du tænker på, bestemte varer 

P: umiddelbart er det mest frysekaffe, eller frysetørret kaffe, altså pulver kaffer, som… over… ja hvor 

discount glas koster en tyver og fairtrade koster fyrre, for samme mængde, så synes jeg det er til at 

tage og føle på, en prisforskel 

I: uhm 

P: eh.. hvad kan man sige, det er mere en generel, en generel intisement, end det er… mærket og 

sagen… der er.. sagen med the bønderne der gjorde det 

I: eh nu nævnte du før det der med at gøre en forskel, er det noget som du eh, som du tænker meget 

over i forbindelse med når i handler, eller når du vælge produkter 

P: eh… ja når varerne er eh.. almindelig i pris, eller hvad skal man sige, der ikke er nogen voldsom 

merpris, så eh… så kan jeg godt finde på at vælge varer hvor jeg mener det gør en forskel, for 

eksempel købe økologisk… eh økologi… hvor jeg har det mest med mælk 

I: uhm 

P: at.. og smør.. at der er altså lige en forskel, der tager jeg den økologiske varer, frem for den 

almindelige… jeg har ikke sådan turde gør det med fairtrade.. eh.. men jeg kan godt li, jeg kan godt li 

tanken om det, at jeg tror på at det har gjort en lille forskel.. altså det er jo kun en dråbe i havet.. at.. 

at der er nogen der får det lidt bedre når man køber det 

I: uhm 

(Peter henter kaffe) 

I: nu snakkede du før om at du synes mærket lignede ø mærket lidt, eh er der nogle andre ting du 

kommer til at tænke på når du ser det, sådan rent visuelt, at du synes det ligner 

P: rent visuelt 
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I: uhm 

P: før synes jeg har det lignede en fugl, men et blåt næb og med et øje i, og så med, med en vinge, en 

grøn vinge 

I: uhm 

P: jeg ku også godt synes at når man ser det fra, altså når det skal ses fra, at det ligner et menneske 

der række armen i vejret 

I: ja 

P: og der er så et grønt blad, som jeg dog ikke kan passe ind sammen med mennesket, i størrelse, 

men eh 

I: uhm, det sku måske være et tropisk blad så 

P: ja det ku godt ske… hvad kan jeg ellers… jeg synes det er genkendeligt i hvert fald 

I: uhm 

P: jeg kan ikke komme på nogle andre mærker som… man forveksler det med 

I: uhm 

P: sådan umiddelbart 

I: uhm 

P: ehm… jeg synes det virker som et, rent visuelt, som et mærket man kan stole på, altså det virker 

tilpas seriøst til at man ikke bare tænker det er nogen er har klistret det må selv for sjov skyld, eller 

bare har fundet på det… 

I: uhm 

P: det minder i modsætning til, du ved det der nøglehulslogo som også er genkendeligt, men ja som 

jeg synes ser lidt klistermærke agtigt ud, så virker det her mest formelt, eller hvad man skal kalde det 

I: uhm 

P: man kan snakke om det virker myndigt, altså det virker på mig som om at, at det er der noget bag 

ved, der er gods i det, det er ikke bare facade 

I: er det farverne du tænker på der for det til at gi den der seriøse, eller er det hele dets udtryk 

P: det er udtrykket, vil jeg nok sige, også det at, den måde det er komponeret på 

I: uhm 

P: man kan ser der er, eh.. det er lavet professionelt, der er, der er nogen der har designet det, eh… 

det… det er på en gang enkelt og samtidigt så viser det også noget… eh… og at… altså genre.. hvis jeg 

selv skulle lave det så ville jeg nok komme til at overstrø det med detaljer, eller så ville jeg gå i den 

helt anden grøft og bruge kæmpestore bogstaver, og ikke noget billede, det her er sådan, sådan en 

god mellemvej 

I: en god mellemvej, uhm… 
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P: måske også lidt det sorte som, på en eller anden måde, signalere noget… hvad ved jeg uniformt, 

eller et eller andet 

I: okay 

P: jeg får lidt nogle associationer til en politimand, når jeg kigger nøje på det, med de hvide streger… 

eh… de der gamle politi uniformer med hvide bælter på maven og et lille skråbånd og så videre 

I: så noget autoritet også på en eller anden måde 

P: ja… 

I: ja 

P: det er godt nok ikke noget jeg har funderet voldsomt over før, men… 

I: nej nej det er også helt i orden, det er nogen gange når sådan får chance til det at man tænker over 

det.. 

P: ja.. 

I: uhm.. kan du huske en af de gange hvor du har købt et fairtrade produkt, eller kan du fortælle mig 

om en af de gange hvor du har købt et produkt 

P: den, den gang der står tydeligst i min erindring var en dag hvor netto hvade tilbud på noget… eh.. 

noget frysekaffe fra Peter Larsen, noget Peter Larsen kaffe, eh.. som var økologiske og fairtradet, og 

hvor jeg tænkte jamen hold da op, så englene synger, altså der kunne vi gå derfra med virkelig god 

samvittighed, at der reddede jeg både miljøet, og nogle bønder, og så var det så også på tilbud 

I: ja 

P: så jeg blev ikke selv helt ruineret af det 

I: uhm 

P: eh… der var jeg faktisk overrasket over at man kunne få en varer der var både mærket med det 

røde ø, og eh.. fairtrade… 

I: sammen 

P: ja, det var nok mest sådan, hold da op, altså det var lige før det var så, så, hvad skal man sige, skin 

helligt, at jeg måtte prøve det 

I: du måtte prøve det (griner med) 

P: det viste sig så, det var en rigtig godt kaffe, så det var en produkt som var rigtigt godt 

I: uhm 

P: jeg har så afholdt mig fra at købe det lidt igen, fordi, det er, det er i hvert fald to gange dyrere, 

end, end de billigste mærker 

I: okay 

P: og det synes jeg virker lidt voldsomt 

I: uhm… så prisen er lidt, lidt et eh… et eh, issue kan man sige 

P: ja for mig er det 
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I: uhm, men overordnede en god oplevelse med Peter Larsen på tilbud der både var økologisk og 

fairtradet 

P: ja og så at det også var et rigtigt godt produkt 

I: et godt produkt ja, uhm 

P: altså det er et jeg godt kunne finde på at købe en anden gang hvis jeg står og mangler og jeg falder 

over den.. eh.. men nu er der desværre ofte tilbud på andre frysekaffer som.. hvor man kan sige.. jeg 

kunne godt finde på at købe fairtrade varen, som er lidt dyrere, hvis de andre også var normal pris, 

men ofte er der jo, spot tilbud på pulverkaffe, eh.. og det vil sige, så eh… og så bliver forholdet 

(…uklart…), men det var afgjort en positiv oplevelse, vil jeg sige 

I: er det typisk, er det typisk kaffe du køber, når det er når det skal være fairtrade 

P: jaa 

I: eller er der også andre produkter du går efter, nu nævnte du chokolade 

P: ja 

I: og kakao, sådan i starten, men er det også dem du kigger efter hvis det skal være fairtrade, eller er 

det oftest dem du møder fairtrade mærket på 

P: det er dem jeg oftest møder fairtrade mærket på 

I: uhm 

P: hvis jeg decideret går efter det så er det pulverkaffen, eller kaffen.. ehm.. men altså det er gerne 

ved chokolader og kakaomælken at jeg ligger mærke til det.. til eh… fairtrademærket 

I: uhm 

P: der er da også nogen, mere eksotiske.. eh.. krydderier og grønsager.. mener jeg.. hvor jeg.. ligger 

mærke til det, eller hvor jeg støder på det… men det er mest mørk chokolade, kakao og kaffe hvor 

jeg, jeg sådan har registeret det..  

I: uhm 

P: tænker ikke på bananer, tænker mere på max havalar… det kan godt ske at jeg kommer til at 

tænke på banaer der (uklart – lavt) 

I: uhm, nu eh, men den der Peter Larsen kaffe du fortalte om før, ville det ha gjort en forskel for dig 

tror du, i din glæde over det tror du, hvis det ikke havde været fairtrade 

P: jeg… som jeg umiddelbart husker det, tror jeg faktisk, at det, at det, det var en del af grundet til at 

jeg valgte det produkt, fordi jeg tror at hvis jeg skulle forstille mig at det bare havde været det og kun 

været økologisk… så tror jeg ikke det havde fanget mit blik på samme måde, og så havde jeg nok købt 

en anden kaffe, når jeg umiddelbart tænker over det 

I: uhm 

P: at, at det var en overvejende motivation for netop og købe den varer, at det var både fairtrade og 

det røde ø 
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I: uhm 

P: ved siden af hinanden, nede i bunden af, af skiltet, og det var det jeg fik mig til at vælge den, nu 

mener jeg heller ikke at jeg havde set varen, mene at det var lige da de kom på markedet med den, 

at det havde den her kampagne  

I: okay 

P: og det har muligvis også, hjulpet til at tiltrække min opmærksomhed, fordi de har et, et glas, der 

er, altså, altså aflangt men firkantet 

I: uhm 

P: eh og.. det er de forholdsvis ene om, altså de er ikke runde som så mange andre, det er heller ikke 

neskaffes karakteristiske fir.. eller form på glasset, så det var måske også det der var med til at 

tiltrække mit blik 

I: uhm 

P: men som sagt hvis det kun havde været økologisk, så tror faktisk ikke jeg havde taget den, så ville 

jeg ha troet at den var som så mange andre økologiske varer 

I: uhm 

P: der ikke altid lever op, helt op med niveau med de konventionelle 

I: okay  

P: altså hvad angår kvalitet 

I: uhm 

P: så… 

I: kan du huske da det gik op for dig at fairtrade eksisterede, både sådan som koncept, men også som 

mærkningsordning 

P: … som… som koncept så… synes jeg det ligger meget langt tilbage… 

I: uhm 

P: i skolen havde vi en geografi lærer, eller samfundslærer eller hvad det nu var, i de mindre klasser… 

som fortalte noget omkring.. verdenshandle.. jeg kan huske der var noget bevågenhed omkring at 

det skulle være fair… at altså man skulle fjerne toldmure og så videre 

I: uhm 

P: sådan så at, at bønderne ville få mere ud af det, at det ikke bare var de her store kæder der åd 

hele fortjenesten 

I: uhm 

P: men som mærkningsordning.. eh.. det ligger ikke så langt tilbage 

I: uhm 

P: hvornår var… det er vel.. ah.. en fem år,  fem otte år, mellem fem og ti år siden jeg blev bevidst om 

at der var denne her fairtrade ordning 



 7 

I: uhm 

P: men til at starte med, men registrerede jeg det bare ikke, jeg kan også huske der var noget 

kampagne, om at de eksisterede, men det står ikke sådan skarpt i min erindring 

I: uhm, om hvornår du først mødte det så at sige 

P: nej.. det, det kan jeg ikke, men altså jeg mener at jeg blev introduceret for det i et super marked 

I: okay 

P: så det har været i forbindelse med introduktionen der at jeg har, har bemærket det.. eh.. men jeg 

kan dårligt huske det 

I: uhmuhm 

P: om det, om det bare kom snigende ind der af bagvejen, eller det kom ind med en kampagne 

buller-bragende.. det kan jeg ikke skille det af 

I: uhmuhm 

P: så… 

I: hvis du skulle beskrive en typisk fairtrade forbruger, eller en typisk fairtrade køber, hvilken person 

ville det være 

P: altså hvis jeg skal tegne en karaktatur af en, af en, fairtrade køber… eh… jeg vil tror at det var en 

kvinde 

I: uhm 

P: der var yngre, eh… men jeg ehm… ja jeg ville prøve at tegne et billede af sådan en hip, smart 

I: uhm 

P: lidt… lidt… måske lidt påtaget smart 

I: påtaget smart, uhm 

P: som om at det er en del af en identitet, altså at man køber det som en eller andre brik i en selv 

I: uhm 

P: erhm… nu passer jeg jo så meget dårligt til det billede.. men det, det mit sådan… jeg kommer også 

til at tænker over i en retning af noget… ja… sådan lidt SF-agtigt 

I: uhm 

P: men…det, det får min, der får jeg så et andet billede, når jeg tænker på en typisk SF’er, det, det, de 

tanker, de kollidere lidt i mit hoved.. det er sådan lidt… 

I: hvad tænker du om en typisk SF’er 

P: det er sådan en der går i en lidt strik trøje, uld trøje 

I: okay 

P: islandsk sweater.. men det passer jo… hehe… det er jo også bare en klassisk… eh.. en utrolig 

grovkornet karikatur, for det passer jo heller ikke… ehm… men, men jeg tror  det er… sådan.. yngre 
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storbysmarte mennesker kan man sige.. jeg tror ikke ville forbinde det med noget landligt, eller 

noget sådan provinsielt, det er mere noget storby… 

I: uhm 

P:… ting.. at man køber fairtade 

I: hvad tænker du i forbindelse med det, altså storbyen er der noget bestemt ved storbyen hvor du 

tænker, hvor det er mere oplagt eller 

P: nej det er bare hvis jeg skulle placere denne her typiske køber, så ville jeg placerer vedkommende 

i… 

I: inde i storbyen ja 

P: i storbyen, nok København mere end en eller anden flække ude på et markedssted 

I: uhm…  

P: ja, jeg kan ikke lade være med at forbinde det lidt, med noget lidt påtaget… at man lidt.. at man 

gør det for at passe ind i en hvis stil, eller man er lidt frelst og vil redde verdenen… uden at man 

måske, altid mener det, nogle af dem der køber et kilo økologiske gulerødder og så hopper ind i en 

firhjulstrækker og brænder, ti liter benzin af på vej hjem 

I: ja 

P: ehm.. men jeg ved ikke lige hvorfor jeg kommer til at tænke sådan 

I: ej men det vej man jo nok typisk heller ikke, når man skal være sådan lidt stereotyp, så kommer det 

nok hurtigt, i de der sort, hvid billeder… men altså hvad tænker du selv.. nu det her med at du sagde 

at det var lidt hipt, smart, er det også noget du selv, giver en overvejelse, sådan, når du vælger det, 

at der sådan måske er noget men gerne ville udtrykket måske, måde overfor sig selv.. men også… 

P: ja altså… jeg kan godt lide tanke om, hvad skal man sige, den social ansvarlighed der ligger bag, at 

man, man synes det er mere fair… ja altså… når man har oplevet de her themarker, hvordan de ser 

ud 

I: uhm 

P: og jeg ved hvor lidt en the plukke får… der er overhoved ikke noget forhold imellem hvad en 

theplukker får for at plukket et kilo the, og så hvad et kilo the koster i butikken…  

I: uhm 

P: så egentligt burde jeg vel, købe… køber lidt mere fairtrade end jeg gør 

I: uhm 

P: ehm.. jeg vil sige, jeg, jeg, jeg, personlig har jeg det lidt den anden vej rundt, når jeg køber det kan 

jeg godt lide tanken om at jeg har.. har støttet en god sag 

I: uhm 

P: men det er ikke, ikke sådan at jeg tager det ned fra hylde fordi jeg støtter en god sag 

I: uhm 
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P: men hvis jeg sådan må sige, men jeg kan godt li…de værdier der ligger i.. at købe det… men det er 

ikke for at få de værdier at jeg køber det.. hvis jeg sådan må sige 

I: uhm 

P: eh… og det er vel… ja… det synes jeg ikke passer helt godt med min stereotyp.. men… men hvis… 

eh.. 

I: du sagde det her med at du burde købe mere.. er det… er det primært fordi du siger du selv har 

været på shi lanka og se det, eller er der også andre ting der gør at du får denne her burde… følelse 

P: altså når man, når man, når man ser mærket så kan man godt få den bagtanke, jamen altså, virker 

skidtet, er der noget, får de, har de der handler igennem fairtrade ordningen det reelt bedre end 

dem der ikke gør det, eh… og når jeg så tænker på at jeg ved hvor skidt den der bare handler 

almindeligt… eh.. den der producere under almindelige vilkår, hvor skidt de har det.. så eh.. så synes 

jeg næsten man burde blæse på at det… selvom det måske ikke virker 100%, selv om det kun virker 

lidt, så er det stadig bedre end ingenting, altså har de… eh.. de børn fairtrade bønderne har, kommer 

de egentligt i skole også, jamen selv om det ikke er den nyeste skole, jamen så er det bedre end, ja 

dem der bare får lov til at hjælpe til i marken, altså ikke fordi det er dårligt, at nogle er thebønder, 

men altså, jeg synes det er bedre at de får bare lidt skolegang end slet ingen 

I: uhm 

P: så… de blev… det er i den betragtning at man burde måske tænke lidt mere over de sociale aspekt 

i det 

I: uhm 

P: men jeg tror måske ligesom man savner nogen.. sådan lidt flere gode historier om fairtrade.. de er 

jo gemt lidt væk.. gevalia lavede jo noget med sine kaffe bønder, de har lige kørt en kampagne, eller 

det karrat, de minder simpelthen så meget om hinanden de to mærker 

I: gevalia har i hvert fald 

P: ja så er det nok gevalia, men det er jo deres egen ordning kan man sige, deres egen, de kører deres 

eget show.. og.. de præsentere det også meget som reklame.. der er ikke så meget sådan… uvildig 

formidling over det 

I: uhm 

P: så der… ja… der tror jeg mere en kampagne fra fairtrade, men nogle gode historier derfra ville, 

ville virker 

I: uhm, gør  det nogen forskel altså, hvilke brands, eller hvilke produkter, eh, mærker sidder på, har 

du en anden tanke om det hvis det sidder på for eksempel gevalia eller… eller om det sidder på et 

ukendt varermærke, så at sige, gør det nogen forskel når du ser det, synes du 

P:… eh.. tænker du i forhold til mærkets troværdighed, eller det produkt jeg står med i hånden 
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I: begge dele, det kunne det sagtens være.. men også nu når vi snakker troværdighed, du siger det 

her med, jamen holder det nu… i eh… i virkeligheden 

P: ja 

I: om der så ligesom er nogle ting der ikke stemmer overens med, hvis det sidder på et bestemt 

produkt 

P: eh.. jeg vil, jeg vil forvente at jeg vil se fairtrade på de dyrere mærker 

I: uhm 

P: jeg vil, jeg vil nok være lidt mistroisk hvis det var et discount produkt det sad på 

I: uhm 

P: at jeg ville tænke, nej jamen det må være en fejl, de må ha snydt sig til det eller… eh.. eller noget 

med eh, at man ikke kan gøre en forskel hvis det er billigt 

I: uhm 

P: om man så må sige.. eh… hvis det så den anden vej rundt, var et etableret mærket, et brand, der 

kom ind under ordningen… ja… så ville jeg… hvis troværdighed ville det styrke mest… brandet eller 

fairtrade mærket.. det synes jeg er svært… men jeg vil synes at det var en god ide, jeg ville tænke 

positivt om det, hvis man kunne få en.. ja en.. for eksempel en gevalia kaffe med fairtrade mærket på 

I: uhm 

P: eh… der, sådan.. i første tanke, der ville man godt kunne finde på at give lidt mere… 

I: uhm 

P: men det er nok fordi at jeg der ved at, har en forventning om, en, en, en, høj ensartet kvalitet, og 

så… og så også sige jamen, når nu jeg ved at jeg får noget godt, jamen så vil jeg godt gi det ekstra for 

at det.. at der så er nogen der får det lidt bedre.. 

I: uhm.. okay 

P: efterfølgende kan man vel sige, at de store mærker kunne jo godt hvis de ville… gøre det lidt bedre 

for deres bønder, uden at få fairtrade mærket på 

I: uhm 

P: men eh.. så er jeg i gang med at modsige mig selv, for jeg mente jo at gevalia ikke ville påvirke mig 

synderligt med deres kampagne men at eh.. deres, eh ja, landsbyerne og de bønder de bruger der får 

skoler og vand, så det… der argumenter jeg jo, det er jo rent imod mig selv.. eller hvad det hedder… 

så… 

I: nu går jeg lige lidt tilbage igen… 

P: ja.. 

I: men en typisk fairtrade forbruger.. ehm… som du jo så har bekskrevet… eh… hvad køber en typisk 

fairtrade forbruger ikke, hvis du sådan tænker på det, vi talte om tidligere 
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P: eh… jeg tror en… jeg vil tro en typisk fairtrade kunde køber ikke, ja.. de der volume køb, de der 

overflods køb, for du for eksempel køber 50 køkkenruller på engang, eller… tilsvarende mængder af 

en eller anden, af en varer 

I: uhm 

P: jeg vil ha, jeg vil være meget overrasket hvis en fairtrade kunde kommer kørende med sådan en 7 

kilos snehvidt vaskepulver for eksempel  

I: uhm 

P: som eh, primært bliver solgt på lav pris og kæmpe volumen 

I: uhm 

P: ehm.. der ville jeg umiddelbart tror, at fairtrade kunder køber lidt mere, mindre mindre, mere 

kvalitetsbevidst, så det må være discount, vil jeg tro de ikke køber.. eh..  

I: uhm 

P: jeg tror heller ikke at de køber, eh.. sådan… hvad skal man sige, sådan primitive basisvarer, altså 

for eksempel med kemikalier, så vil jeg ikke tror, at en fairtrade kunde ville købe, vaskemiddel der 

ikke var, var mærket på en eller anden måde… eh… så eh… 

I: uhm 

P: men hvilke varegrupper de ville undgå, det har jeg ikke nogen ide om, det må jeg sige.. for det er 

jo stadig almindelige mennesker der skal bruge, hvad almindelige mennesker skal bruge 

I: uhm, hvem er en typisk ikke-køber, hvis du ska 

P: en ikke-køber 

I: en ikke-køber, en ikke fairtrade køber, sådan der måske bevidst ville gå uden om det… har du også 

sådan et billedet af 

P: bevidst… eh… det… mit første billede i hovedet… det er sådan en mandlig håndværker typer… 

sådan en lidt vestegnstype… ja faktisk tænker jeg sådan dels lidt yngre mænd der er sådan lidt, lidt 

drengerøvs agtige… og så tror jeg ældre mennesker der simpelthen ikke, ikke tror på det, at det er 

noget modernede pjat, for man får jo alligevel kun den varer man får.. kan man sige 

I: uhm 

P: at den varer er hverken blevet bedre eller dårligere af at der er et klistermærker på, men at… ja… 

bare de kan få karrat som de har drukket de sidste… eh.. 50 år, så holder man fast i det, fordi det ved 

man hvad er 

I: uhm… det ved man hvad er 

P: så jeg ikke… ja altså unge drengerøve og ændre pensionister, vil jeg tro var, ikke typiske fairtrade 

kunder 

I: uhm, så lidt en forskel mellem mænd og kvinder her, altså med købere og ikke-købere 
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P: ja.. det må jeg sige, jeg forventer, at det typisk er en kvinde, og en yngre mand er en typisk ikke-

kunde 

I: hvad er det der for dig til at tænke det 

P:… jeg tror det er troen om at kvinder måske når lidt mere op i hvad de har i indkøbskurven 

I: uhm 

P: eh.. hvor mænd måske mere går op i at der bliver lagt noget ned i kurven 

I: (griner med) hehe at der bliver lagt noget ned i kurven, ja 

P: altså skal vi ha, ja hvad skal vi sige kaffe, jamen så går vi hen og tager det første og det bedste glas 

er er 

I: uhm 

P: eller som der lige sådan, passer ind, så ned i kurven med den og så videre 

I: uhm 

P: hvor jeg tror at kvinder er måske lidt mere selektive i deres… eh.. valg af varer… og måske også 

tænker lidt mere på, lidt mere på… altså at det er et lidt mere bevidst valg, at det er lidt mere sådan… 

at hvis jeg køber denne her varer så kan jeg også gøre noget godt for, et eller andet.. ligesom når 

man til vælger… ligesom når man køber økologiske varer, at man så tænker lidt mere.. hvis jeg nu 

køber økologisk mælk, så sparer jeg vandet, grundvandet for noget sprøjtemiddel 

I: uhm 

P: eh… og hvad var det nu spørgsmålet var 

I: det var eh.. hvorfor du tænkte den forskel mellem mænd og kvinder 

P: ja… hm… ja.. det… ja det er jo svært med stereotyper og hvor de kommer fra  

I: uhm, selvfølgelig 

P: men… det er, det er bare det billede der kommer i mit hoved 

I: altså det at kvinder tænker lidt mere i stedet for, der ligger noget, men hvad der ligger der 

P: ja 

I: ja… eh.. hvis nu du forestiller dig at du står nede i super markedet og du ser en person stå foran dig 

i køen, der har, har købt et fairtrade produkt, hvad eh… tænker du så noget bestemt om denne her 

person, eller hvad tænker du når du ser at de ligger i kurven hos folk, hvis, hvis du tænker noget 

P: så vil jeg umiddelbart sammenholde det med hvem det er der har købt det 

I: ja 

P: og så vil jeg prøve at vurdere om mit billede af den typiske kunder stemmer over ens, men hvis  

det er en atypisk person… der bryder med stereotypen, så vil jeg tænker hold da op, hvorfor ham, 

hvorfor har personen købt netop det produktet fordi det bryder med min opfattelse, eller min 

forventning til hvem der ville købe det 

I: ja 
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P: men jeg tror hvis jeg ser en hvor jeg vil synes at det vil passe med stereotypen, men hvordan den 

person ellers fremtræder, jamen så vil jeg måske ikke tænke videre, så ville jeg tænke over noget 

med hvorfor er ekspedienten så langsom 

I: ja, hehe… men er det noget med at man ville forvente det hvis det er en bestemt type… altså det 

her med at forvente det… 

P: ja… altså jeg… jeg vil måske også ligge lidt mærke til hvad personen ellers havde i kurven… 

I: uhm 

P: fordi jeg ville forvente en kurv proppet med røde ø mærker, eh.. hvis der lå fairtade, eh.. en 

fairtrade varer, jeg ville måske blive lidt overrasket, hvis det var et eller andet, sådan… ja.. kemi ved 

siden af, det ville jeg nok synes var lidt overraskende 

I: uhm 

P: eh.. så.. jeg tror umiddelbart at jeg ville prøve og se om jeg ikke kunne få bekræftet mine egen 

fordomme.. eh… men om det siger noget bestemt om personen… ja så ville jeg jo så igen… så ville jeg 

jo tror at personen ville mene noget med sit valg, at personen ville gå op i, at.. eh.. den virkning har 

på folk, eller på, på samfundet, eller verden, eh… og så tror jeg, at jeg ville prøve at spekulere over 

det, i forhold til igen, stereotypen, så igen så ville jeg tænke over, nå ja men det kunne man jo også 

forvente, eller så ville jeg tænke, jamen det var da interessant, at personen… har valgt der 

I: okay 

P: og jeg tror… ja en person der ikke passer i min stereotyp, så ville jeg måske overveje, ja om der var 

et godt tilbud som jeg havde overset… et eller andet 

I: hvis nu, hvis nu vil skulle forestille os sådan en fantasiverden, hvor eh, hvor fairtrade ikke findes, 

hvordan, hvordan eh.. ville den se ud tror du 

P: hvordan ville den verden uden fairtrade se ud… umiddelbart tror jeg ikke, altså det ville ha den 

store betydning, i hvert fald ikke i, i den verden jeg… eh… relatere mig til… altså jeg ville nok gå i 

super markedet og købe de… ja altså.. købe ind på samme måde… om det betyder noget i verden.. 

altså i den anden ende af kæden… det eh… der vil jeg jo gerne tro på at det ville gøre en enorm 

forskel hvis ik det fandtes... 

I: uhm 

P: i hvert fald for dem der er med i ordningen 

I: uhm 

P: eh… jeg kan mærke på mig selv at jeg ikke er helt skråsikker her, så det må vel bunde i at, at jeg, 

ikke helt 100% tror på det 

I: uhm 

P: men det er nok fordi jeg man savner de, altså man savner gode historier hvor man kan kigge på og 

sige, se her, det her ville ikke været opnået hvis ikke vi havde fairtrade 
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I: uhm 

P: eh… fordi.. det, det er jo klart, at hvis de lever op til det de lover, jamen så vil det jo betyde rigtigt 

meget, at, hvis de ikke var der, så ville der være børn der ikke lærte at læse og skrive.. og… eller 

kunne komme til, ja jeg ved ikke om lægeordninger er med i men, jeg vil, jeg føler jo at mærket er 

garant for at bønderne vil være stillet bedre end dem der ikke er med i ordningen, så jeg må jo også 

forvente at… at… hvis der ikke var noget der hed fairtrade så ville de være nede i samme suppedads 

som alle andre, og så ha det værre end det de har det 

I: uhm, ku du forestille dig at der ville være noget andet i stedet for, som måske ville være enten 

anderledes eller bedre, dårligere… en anden ide, ligesom 

P: ja 

I: uhm 

P: jeg, jeg tror det ville være noget andet… der vil være nogle andre der vil være interesseret i at 

skabe den niche i markedet.. eh.. det ku så være det ville gå på noget andet end kun handles.. eller 

en, en, en, den fair handel i den brede forstand, det ku være mere specifikt…  

I: uhm 

P: eh… på eh… på bæredygtighed for eksempel.. kører på det.. eh.. ja eller måske der ville komme 

noget der var mere på lande niveau eh.. 

I: uhm 

P: men jeg vil tror at der var en eller anden form for… for eh ja… brand eller varemærke der gøre at 

man ville kunne skelne, en eller anden kvalitet fra nogle andre, eller givne egenskaber fra andre 

produkter 

I: uhm 

P: eh… jeg vil ik tro at der bare ville være et tomrum der 

I: uhm 

P: eh… altså man kan jo sige, man kan jo tage det som en eller anden, en social økonomisk pangdang 

til ø mærket.. at, hvor ø mærket er på miljø, jamen så er fairtrade kører på sociale og økonomiske 

forhold.. og der vil, det ville være noget andet… det er jeg overbevist om.. nu kan jeg dårligt nok skille 

det af, om max havalar er noget helt andet en fairtrade.. 

I: eh, max havalar er fairtrade.. ehm… max havalar er blevet til fairtrade sku jeg til at sige, max 

havalar er den oprindelige organisation den gang det startede, og det har heddet max havalar i 

danmark lige indtil 2008 faktisk 

P: okay og så kom det til at hedde fairtrade 

I: så kom det til at hedde fairtrade, de har brugt nogle forskellige mærker også.. men det er, det er 

det samme 

P: men jeg husker også max havalar som, som et… et sort og hvidt mærke 
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I: ja, de har haft noget med en elefant, max havalar 

P: ja, og lidt samme format, som, som fairtrade 

I: uhm 

P: nåe så er det derfor jeg roder dem sammen 

I: ja, men det er det samme, de overgik så i 2008 til kun at hedde fairtrade, de hedder fairtrade 

mærket i danmark, men det er mærket der de bruger, og så i danmark 

I: uhm…  bare lige for at vende tilbage, hvad hedder det, du nævnte før, at eh, at der ligesom, at der 

ikke ville være et tomrum på den måde, hvad er det du tror der gør at sådan nogle mærker her 

overhoved findes, altså eksistere, når man snakker om ø mærket, eh, og fairtrade mærket, hvad er 

det der er nødvendigt af de her mærket, hvad er det der forventes af de her mærket, hvorfor er der 

her, tror du, hvis du sådan tænker 

P: altså jeg, i bund og grund så tror jeg de er der for at varerne kan skille sig ud 

I: uhm 

P: eh… og der er dem der får en god tanke og gerne vil skilte med at de støtter den tanken 

I: uhm 

P: eh, for eksempel den gang der var nogen der, der begyndte at lave korn uden stråforkortere, så 

havde de også et logo for det kan jeg huske… 

I: uhm 

P: eh men så kom ø ordningen.. eh.. og så.. overtog den jo, den rolle, men jeg tror også der er, jeg 

tror nu heller ikke at verdenen er mere frelst og hellig end der også er nogen, eh.. store onde 

virksomheder der tænker i at differentierer markederne 

I: uhm 

P: og skabe nogle nicher.. 

I: uhm 

P: eh.. og om det kan man sige, at så længe de, der, der er noget bag… 

I: uhm 

P:… så er det vel også godt nok.. altså lidt ligesom, eh… når en.. når et produkt der er prop fuldt med 

sukker reklamere med 0% fedt 

I: uhm 

P: at, at der er nok nogen der skal skilte med en eller anden egenskab som måske, ikke har så meget 

hold i virkeligheden, men.. eh… som de af forskellige årsager kan tillade sig… så… så jeg tror det vil 

være drevet både af en… at der er folk der virkelig arbejder med at skabe godt forhold, men at der 

også er nogen der udnytter at man kan dele markedet op og så tjene lidt ekstra… på at gi kunden 

nogle valg 
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I: uhm, tror du også det har noget med, eh… altså med tiden af gøre, at det er noget vi er begyndt 

på… at der skal være denne her ekstra… eh.. opdeling af markederne på den måde, eller at der skal 

være den her ekstra deling af produkterne 

P: for ti år siden, synes der var mere en.. hvad skal man sige… altså en offentlig bevidsthed omkring 

social ansvar og… og handel, altså på handles niveau… nu er meget af det sociale ansvar jo overgået 

til firmaerne 

I: uhm 

P: det er altså virksomheder der skal være social ansvarlige 

I: uhm 

P: eh… men, men grunden til at jeg tror at de mærker har hængt ved, til trods for at fokus for social 

ansvarlighed er skiftet.. så tror jeg det er fordi at folk godt kan li at de har valgmuligheden 

I: uhm 

P: så tror jeg det er fordi… folk er glade for… at man kan se.. at man gør det ekstra når man har lyst til 

det 

I: uhm 

P: at man er mere forvendt med at man har valgmuligheder 

I: hvorfor tror du at, eller hvorfor føler du måske, så meget som alle mulige andre, at man gerne vil 

gøre noget 

P:… jeg, jeg tror det er fordi at man i dag har en forventning om at man har et udstrakt personligt 

valg… at, at altså.. at man har, om man så må sige, ret til at foretage et kvalificeret, frit og personligt 

valg.. hvad det nu lige er man føler for i dag 

I: uhm 

P: altså jeg kan for eksempler godt blive lidt irriteret over at man i netto i dag, at de har et meget 

begrænset udvalg af varer, inden for varegrupperne, og når vi så handler i føtex, som har et vist 

sammenfald af varer, jamen så ender jeg tit og ofte med at vælge præcis samme varer som jeg gør i 

føtex, eller sludder og vrøvl, som jeg gør i netto, men så er jeg bare glad for at jeg kan vælge i mellem 

5 andre jeg lader stå, hvis man sådan må sige.. men altså at jeg bliver tilbudt… en hylde, og så kan eg 

føles mig som et frit og… selvstændigt væsen, og tage nøjagtigt samme varer som jeg plejer.. 

I: uhm 

P: eh…  for jeg.. jeg tror lidt man forventer.. at… at man har et valg.. at man forventer at man skal 

have lov til at vælge tingene… også selv om at… det mest rimelige og fornuftige er at gøre som man 

plejer måske 

I: uhm 
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P: eh.. men jeg tror der er flere ting i dag, der ligesom er åben for diskussion, at man kan… altså at 

man, det er ligesom ens ret og, og aktivt at vælge ting til.. i stedet for bare at skulle leve med det valg 

der er truffet for en 

I: uhm 

P: det, det tror jeg mange forventer i dag 

I: uhm… nu findes der jo en del forskellige af den salgs mærker, du har vi snakket om ø mærket og 

det der, eh.. er det en god ting, at der er så, at du netop når du er glad for det frie valg, føler du 

nogen siden at der er for mange, lige inden for mærkningsordninger 

P: af og til 

I: uhm 

P: det er mere over i det… i eh… i de kemiske produkter 

I: uhm 

P: især til personlig pleje, og kemi i rengøringsmidler, der synes jeg nogle gange der er lidt, en 

overvældende mængden 

I: uhm 

P: men der har jo også været nogle skift.. eh.. i mærker.. eh jeg kan ikke huske om EU prøvede at 

indfører et eller andet med.. men der er jo svanemærket, og der er, astma og allergiforbundet har et 

mærket, og… ja hvad er der mere.. ja nu kommer jeg til at rode det der varefakta mærke ind i det… 

eh… det er jo bare dybest set at varen er deklareret… ikke så meget med selve produktets 

egenskaber, det er bare at det er veldokumenteret… 

I: uhm 

P: eh.. men jeg synes på nogle varer… der er sådan lidt et sammenrand af mærker 

I: uhm 

P: eh… er det ikke EU der har lavet sådan en tusindfryd blomst.. eller et eller andet… hvor det er 

ligesom om at der er lidt for mange om buddet, man kan ikke skille det af  

I: uhm 

P: ehm… jeg tror at fairtrade skal være glade for at der ligesom ikke er så mange der går dem i 

bedene, umiddelbart, eh.. for så ville det, så ville det blive noget rod, for det ville udvande 

konceptet… eh… så ville det begynde at virke sådan.. hvad kan man stole på, hvad kan man ikke stole 

på fordi… eh… man får jo sjældent serveret.. alle mærkerne, alle produkterne, sådan samlet, eller 

sådan sat op imod hinanden… så… er der kun lige en varer med det ene mærke på, og så vil man 

tænke, nå ja men jeg kan jo ikke holde det op imod noget, jeg kan ikke være ikke på at det virker kan 

man sige 

I: uhm… er der nogle af mærkerne, der sådan tiltaler dig, eller tiltrækker dig mere… som du prøver at 

gå efter, oftere end andre, altså er der er man sådan sværger til på en eller anden måde 
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P: eh… hvis det er med hvad jeg tror på, altså hvad jeg føler jeg kan stole på i, i, når jeg køber ind, så 

er det ø mærket, og så også… eh… astma og allergiforbundets mærke 

I: ja 

P: hvor jeg føler, at jeg har en ide om, jamen, at hvis det står på varen, så er det godt 

I: uhm 

P: eh… der er jeg jo så gennem min kæreste blevet en lille smule klogere.. fordi der er nogle ting de 

lader slipper igennem nåleøjet som man kan diskutere om det er godt eller skidt for huden.. men det 

er i hvert fald, jeg synes, det, det lyder troværdigt og seriøst… eh… og så fairtrade også… i… i den 

rækkefølge… omvendt er der mærker som jeg overhoved ingen ide har til, det er ligesom det der 

nøglehulsmærke… det synes jeg er noget fis… det, det er for bredt, og det er for stort, og det, det, 

det bliver givet ud fra nogle kriteriet som jeg ikke kan sætte mig ind i, så jeg synes det er sådan lidt 

mystisk at… at alle verdens varer får det, og nogle får det ikke, og så er det sådan lidt… så er det 

næsten lige meget.. altså så er det bare spild af grøn tusch at… at putte det på 

I: okay 

P: det var vist, jeg ved ikke om du vil ha et eksempel i den anden grøft, men det er en af de hvor jeg 

synes, det er for uvandet… at man… generelt alle de mærker der prøver at vejlede en til noget er 

sundt… altså… det synes jeg generelt er noget fis, for det, det, altså det er sammensætningen af 

kosten der betyder noget i sidste ende, og der synes jeg folk burde… man burde oplyse folk gennem 

kampagner og skole… om, om hvad der sådan.. er sundt i hvilke mængder… altså hvis man kun går 

efter kalorier, så kan en cola, en cola light også være… eh.. nøglehulsmærket, eh, nu ved jeg ikke om 

den har det, men det ku den jo så i princippet, men… det før mig ikke til at tro på at det er sundt kun 

at købe cola for eksempel… så må den måde synes jeg… at de der meget brede mærker…  

I: det er for bredt 

P: ja, hvor, hvor det ikke er gennemskueligt hvad kriterierne er, så vil jeg næsten heller som med 

fairtrade, har nogle gennemskuelige kriterier, men hvor jeg ikke kan kontrollere dem.. jeg synes.. den 

anden måde… at have nogle svært gennemskuelige kriterier, men hvor jeg nemt kan kontrollere 

dem, det synes jeg ikke virker 

I: okay 

P: så vil jeg hellere stole på brandet 

I: uhm 

P: og så forholde mig til om det er nogle kriterier, som jeg ligesom, jeg kan bakke op om, der bliver 

givet, nogle vilkår jeg støtter 

I: uhm.. hvis, hvis du skal tænke på, på… på fairtrade som en person.. ehm… hvordan ville dit forhold 

til den person være, eller hvem ville den person være, sådan måske, det er et lidt abstrakt spørgsmål 

men… 
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P: ja… hvem ville personen være 

I: ja eller hvilket forhold ville du have til… 

P: ja, jae.. jeg tænker på en person som udstråler noget… imødekommenhed og åbenhed… men også 

som… som tager del i noget myndighed, eller sådan… retfærdighed… hvis man sådan kan sige.. eh… 

jeg kommer til at tænker på sådan en… lidt sådan en lærer figur kan man sige… eller noget, noget i 

den retning… og sådan lidt… ja jeg får et billedet i hovedet… sådan en bank person, men det har nok 

noget med det her myndighed, det formelle i det, det er jo formelt et eller andet sted… eh… så ja… 

jeg ville tror en person som man har et formelt, eller et formaliseret samarbejde med men som 

samtidigt er imødekommende og smilende.. ikke helt sådan i stift jakkesæt men mere afslappende… 

men stadig med en.. men sådan en formel… distance kan man sige eller sådan en professionalisme.. 

I: uhm 

P: men jeg ved ikke om det passer, det passer vel egentligtaget bedst på en, en, på en lærer, det er 

vel derfor at jeg tænker det… ja… 

I: synes du at dit forhold til fairtrade har ændre sig… fra at du måske i starten vidste at det var der, til 

nu 

P:… ikke synderligt… ikke andet end jeg ved at der findes rigtig godt produkter… efter min erfaring 

med kaffen… 

I: uhm 

P: at, at man… at, at det ikke har noget af sige om, om kvaliteten af varer.. altså i relation til da ø 

mærket kom frem.. der var der.. mange år hvor grønsagerne ikke helt var på niveau med 

kommercielle grønsager    

I: uhm 

P: det er de så kommet efter men.. jeg synes ikke fairtrade mærket lider under de sådan.. samme 

kvaler med… kvalitet 

I: uhm, okay 

P: selv om det, det har jo i og for sig, så vidt jeg ved i hvert fald, ikke noget af gøre med, kvaliteten af 

varerne, men de vilkår som producenten har haft og den pris de har fået da de handlede, så.. i og for 

sig kan man jo sagtens købe noget… burde man sagtens kunne købe noget skrammel der er fairtrade 

mærket.. men.. det er jeg endnu ikke stødt på, og det er positivt 

I: uhm 

P: eh… så må den måde har del ændret sig ved at jeg er blevet bekendt med… med, med varens, 

varernes kvalitet 

I: uhm.. kunne du forestille dig at det ville ændre sig i fremtiden, dit forhold til det, ville du købe 

mere, eller mindre eller… ville det være nogle ting der kunne påvirke dit forhold til fairtrade, eller din 

opfattelse af det, hvad man nu kan sige 
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P:… jeg tror hvis det kom, hvis der kom nogle flere… nogle flere cases, nogle flere historier, flere 

eksempler på steder hvor det havde hjulpet, og det måske også havde nogle, varer man købte oftere, 

at det kunne blive sådan lidt mere… et hyppigere valg, som.. man var mere familiær med det… det vil 

kunne gøre at jeg ville vælge det oftere… eh… 

I: hvad tænker du på for nogle varer, for eksempel  

P: eh ja… altså det skulle være på, på… ja… lidt, lidt mere… dagligvarer, jeg kan ikke komme på nogle 

oplagte lige nu 

I: uhm 

P: men… kakao og kaffe køber man jo, køber vi i hvert fald, forholdsvist sjældent  

I: umh 

P: det er måske engang i, i kvartalet, ah… chokolade køber vi nok oftere end en gang i kvartalet, men 

kaffe og the, de, de varer jo længe, og så bliver det lidt for sjældent at man står i valgt, eller man 

bliver bekræftet i, hvilken kvalitet varerne har, altså jeg vil sige at hvis det kom på nogle varer som 

man typisk køber, men ja… 2-3 ugers interval… det kunne være på ris for eksempel.. det ved jeg ikke 

engang om findes, men så ville det måske mere være et produkt hvor man ville tænke, når ja men vi 

må hellere købe fairtrade fordi så har producenterne det bedre, eller så ved man at handlen bliver 

mere fair.. eller… hva man nu kan sige 

I: uhm… det næste jeg vil spørger dig det er om du vil være med til sådan en lille leg som vi har… eh 

jeg har sådan et stykket stof her, og så har jeg nogle billede kort 

P: ja 

(DER GØRES KLART) 

I: ehm… jeg har en stak billede kort her hvor der er nogle forskellige produkter på, i nogle forskellige 

produkt kategorier… og hvis du forestiller dig at du selv… eh… er inden i midten, det der 

repræsentere mest dig, det der er mest dig, det ligger tættest midten, det der er inden for cirklen det 

er stadig dig, men det er lidt længere ude, og det der ligger helt uden for cirklen det er noget du slet 

ikke synes er dig, det er ik noget der repræsentere dig, noget du kan identificere dig med. Og du må 

genre kigge dem igennem først, for der er en lille, en stabel… og så når du har besluttet dig om du vil 

kunne fortælle mig om hvorfor, og din årsag til at de ligger det hvor de ligger, din placering af dem 

P: ja… uhm… ja chokolademælk det er lidt ude, sol gryn det er lidt længere inde det spiste jeg som 

barn… skal det bare komme mens jeg ligger dem 

I: ja det må det gerne, for så fanger den det nemlig 

P: eh… bananer 

I: uhm 

P: dem køber vi ofte, på grund af Ludvig, min lille søn så, så dem kigger jeg ofte på 

I: er det så fairtrade bananer 
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P: ehm… ja, når det skal være helt specifikt.. eh… så fairtrade bananer dem har jeg ik så meget 

erfaring med, så dem må jeg nok rykke en lille smule længere ud imod kanten og så sol gryn en lille 

smule længere ind  

I: uhm.. på midten 

P: dem kender jeg, ret godt… änglamark fairtrade, dem kender jeg ikke så meget til, de her 

økologiske havre dem kender jeg overhoved ikk… eh… facial mostirozier, eh, den kender jeg ik.. 

clinique kender jeg ikke som sådan, men det er er en varegruppe som… det minder mig om noget der 

har på apoteket hvor min kæreste arbejder  

I: uhm 

P: så den er godt nok uden for cirklen, men den er lidt tættere på den grønne cirkel 

I: ja 

P: Earl Gray the, libton… eh… det kan jeg sagtens forholde mig til 

I: ja 

P: eh… så den kommer 

I: den kommer ind ad 

P:… forholdsvist tæt på cirklen 

I: ja 

P: gevalia økologisk… den vil jeg placere sådan omtrent oven på den grønne steng 

I: ja 

P: jeg kender… eh… jeg kender brandet gevalia, jeg kan også godt forholde mig til det de siger at det 

er økologisk 

I: ja 

P: og.. de har deres.. deres social ansvarlighedsmærke på, eller fairtrade mærke, jeg har ikke prøvet 

den men jeg er bekendt med den, jeg vil kunne genkende den, så den må vel være lidt på kanten af 

at jeg kan forholde mig til den 

I: ja 

P: om man så må sige… anton berg fairtrade, den vidste jeg heller ikke de havde, så den ryger, den 

ryger også uden for 

I: uhm.. men hvis du sådan tænker på, ikke nødvendigvis, sådan hvad du kender, nødvendigvis, men 

også om produktet var noget som du tænker, uhm… det ku måske godt være mig… 

P: ja… så sidder jeg med anton berg samiak lakrids chokolade… 

I: uhm 

P: og jeg vil sige hvis… i havde valgt en som der ikke var samiak lakrids i så ville jeg helt sikkert godt 

kunne forholde mig til den 

I: uhm 
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P: så den kommer inden for cirklen 

I: ja 

P: eh… 

I: så der ville det være smagen du ville… du ville tænke på 

P: det ville være, ville være anton berg chokolade jeg tænke der… 

I: uhm, anton berg 

P: ja det ville jeg godt kunne forholde mig til 

I: ja 

P: de her, madam butterful… eh… sandwich kiks, det siger mig ikke rigtigt noget som helst på en eller 

anden måde, så det må vel næsten ryge uden for 

I: ryge uden for 

P: eh… kims peanuts… dem kan jeg godt forholde mig til, og anton berg guldæske, den kan jeg godt… 

vurdere og forholde mig til.. så den vil jeg synes at jeg i hvert fald vil kunne købe 

I: uhm 

P: den ryger også meget tæt på midten 

I: uhm 

P: en urtekram showergel… den vil jeg godt kunne forholde mig til at vurdere… jeg ved ikke om jeg 

ville købe den… erhm… men til mig selv… jo der vil jeg nok godt ku, ku finde på det… så den ryger, 

den er inde for den grønne cirkel 

I: den er inden for 

P: men ikke, ikke helt inde imod midten… mørke rosiner… dem vil jeg godt kunne finde på at købe.. 

også fra urtekram… så de… kommer også inden for… og eh… jeg vil godt kunne finde på at købe en 

cirkeline kaffe… eller en cirkelkaffe 

I: uhm 

P: eller hvad den nu hedder… Ben&Jerrys… chunkymonky.. jeg vidste ik engang at der var fairtrade 

på.. men det kan jeg helt sikkert også finde på at forhold mig til at købe… det er nok den der kommer 

mest ind i midten indtil videre 

I: (griner) det er fairtrade… eh ben&jerrys 

P: uhm… ville jeg købe det, ville jeg forholde mig til om der var et fairtrade mærke på… det tror jeg 

egentligt ikke… at jeg ville, der ville jeg bare tænke nå 

I: uhm… så ud med den 

P: ja… en rødvin… med fairtrade på… fairtrade mærket rødvin… den kommer altså også lidt ud og, ud 

og hænge… 

I: uhm 
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P: jeg tror det er for… det der for… ualmindeligt… eller… at jeg har ikke hørt at der er noget problem 

med at vinbønderne bliver snydt, eller at der er nogle voldsomme problemer med deres 

arbejdsforhold, så der ville jeg… det bliver også dyrket i lande man kan forholde sig til… eller… ved… 

altså… franske vine… eller jeg har ikke hørt om en fransk vinbonde, eller en australsk vinbonde som, 

som lever under kummerlige forhold… ikke nødvendigvis sagt at de alle har det godt men, jeg har ik 

det billede af, at der er behov for at det er fairtraded, at der er nogen voldsom forskel der.. 

I: uhm… så det ville påvirke din lyst til at købe vinen, eller dine overvejelse om at købe en fairtrade 

vin 

P: jeg vil næsten hellere forstå det som, at der ville fairtrade ikke, ikke opnå noget som helst ved det 

I: uhm 

P: altså jeg ville kigge på det og tænke, nå, altså… trække på skulderne… det vil være… det… det vil 

ikke afholde mig fra at købe den men det vil heller ikke lokke mig til at købe den 

I: okay 

P: eh… cultura light drik… eh…  

I: er det dig 

P: om en cultura light drik er mig 

I: uhm 

P: ikke voldsomt… men jeg har drukket den, og jeg kunne også finde på at købe den… så den står på 

den, på den grønne streg 

I: på den grønne streg, uhm 

P: en grøn lemon the, der er fairtrade mærket… uhm… grøn the er godt nok ikke mig.. men der kan 

jeg godt lige tanken om at den er fairtrade mærket… så den kan jeg måske forholde mig bedre til, 

end så mange andre produkter, så den kommer lige på kanten 

I: uhm… den findes sikkert også i nogle andre smagsvarianter 

P: ja… men så kommer den tættere, så kommer den over stregen… 

I: uhm.. 

P: body lotion…. 

I: uhm… svanemærket.. matas tror jeg ik.. jo 

P: jo… altså der betyder det noget for mig at den er svanemærket 

I: ja 

P: eh… og det vil jeg.. eh lægge mærke til 

I: uhm 

P: så den må jo så komme inden for cirklen 

I: uhm 
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P: sko lavet af fairtrade bomuld… puha… ehm… ja jeg ved at nogle fairtrade bønder har det af 

pommern til, men det har aldrig nogen siden påvirket mig valg af tøj, jeg har aldrig overvejet at jeg 

skulle ud og se om der var noget tøj der var fairtrade mærket… jeg tror jeg har registeret det enkelte 

gange… at det var på nogle varer.. men det har ikke betydet det fjerneste for mit valg eller fravalg af 

varer… eller det er ikke noget jeg har jagtet… eller på nogen måde… så den må vel ryge langt ud 

I: langt ud, uhm.. 

P: så er der en panthene, som så vidt jeg kan se, har ingen former for, noget særligt 

I: uhm det er en helt almindelig panthne 

P: en helt almindelig panthene… eh… puh… ja… det tror jeg ikke er mig… den sidder jeg bare og 

kigger på… harmoni økologisk… eh… jeg køber økologi når jeg kan komme til det 

I: uhm 

P: uhm… og især i supermarkederne der er jeg ret sikker på at det kun er en krone eller to til forskel 

på en liter mælk, så køber jeg økologi 

I: uhm 

P: eh.. og i kantinen på mit arbejde… det har vi madordning, og der har vi både almindelig mælk og 

økologisk, og der tager jeg den økologiske 

I: uhm 

P: simpelthen fordi at.. at, at, arla engang lavede en opgørelse over hvad man sparrede naturen for 

af sprøjtemidler simpelthen ved bare at købe økologisk, hvis man for eksempel købe økologisk mælk 

så sparede man grundvandet for 2 liter sprøjtegift… så, så redede man to liter grund vand fra at blive 

påvirket af sprøjtegift… det var sådan meget over imod, hvor de argumenterede, men det kan man 

sige, det kunne man virkelige få et billede af det, hvad betød det tage økologisk mælk over den 

almindelige… så det, så den kommer helt ind i midten 

I: uhm 

P: eh… det vælger jeg fordi det er økologisk 

I: ja 

P: BKI… den kender jeg også.. og den ville jeg jo tage fordi den var billigere 

I: ja 

P: erhm… så den kommer nok også ret… den kan jeg godt forholde mig til 

I: uhm 

P: en økologisk cocio… der har jeg bare en ide om at økologi ikke gør noget som helst godt for den 

I: undskyld hvad siger du 

P: at økologi ikke gør noget som helst godt for den, af en eller anden årsag kan jeg ikke se hvorfor en 

cocio skulle være økologisk… 

I: uhm 
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P: ehm… og det er eh… det… er meget uberettiget fordi selvfølgelig sprøjter man også de kakao 

marker… men… det ved jeg ikke rigtigt… måske er det fordi de har gjort flasken grøn 

I: uhm 

P: jeg tror at hvis, hvis den havde været den normalt cocio farve og så bare med en, et, et stort fedt ø 

på, eller måske skriften havde været grøn, økologisk kakao mælk så ville det ha været… så ville det ha 

haft en.. så ville det så at sige at været mere troværdigt… 

I: okay 

P: men det er nok fordi jeg forbinder cocio med en gul etiket  

I: ja 

P: eh… 

I: så den grønne farve virker utroværdig der, synes du, at den er så grøn 

P: eh… den får mig til at tænke på at jeg ikke kender varen 

I: okay 

P: jeg ville tror at, ah… er det nu cocio der er i 

I: okay 

P: det har sikkert gjort alt hvad de kan for at ramme smagen af cocio… så den smager sikkert 

fuldstændig som cocio skal smage… men den grønne farve får mig til at rynke på næsen og tænke 

ahh… er det nu.. altså er det cocio… er det cocio lavet med økologiske bønner, eller er det noget helt 

andet…  

I: uhm 

P: så… eh… den kan jeg ikke helt relatere til 

I: ikke helt 

P: så den kommer ud… og så fairtrade diamanter… 

I: uhm 

P: nu er der måske nogen her i stuen der vil mene at jeg ikke køber nok… nok smykker med 

diamanter… men… 

I: hvis man engang skulle stå og købe en.. en.. enten en ring.. eller et eller andet 

P: ja 

I: kunne du så forestille dig hvis damen nede i forretningen sagde, jamen vi har to.. og de er ens, den 

ene er fairtraded guld og den anden er ikke… bare sådan for lige at skærer det helt ud i pap 

P: ja 

I: om det ville ha, om det ville påvirke dig, om du ville sige, jamen nå, eller okay 

P: jeg tror at hvis hun… ikke at det skulle være rent salgs tale bare for det, men… hvis jeg på en eller 

anden måde var bevidst eller blev påmindet om det, så ville jeg nok tænke på, på, blood diamont 

filmene der var for nogle år siden og så sige, ej vi skal nok heller tage den der er handlet på fair 
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vilkår… altså der hører man jo også om hvor skidt… de her diamant jægere har det… det tror jeg godt 

det vil kunne gøre noget… jeg ved ik om det vil kunne gøre nok, nok til at jeg vil kunne sige at det 

bliver den, hvis de var helt ens, kvalitet, pris og udseende, så ville jeg da nok tage den, men jeg er 

usikker på hvor meget merpris jeg ville være villig til at give for at vide at det var fairtrade… 

I: uhm 

P: så den, den kommer ikke i den inderste cirkel… men inden for den 

I: inden for den grønne 

P: inde for den grønne ja… 

I: er det også sådan, det nogen lunde ville se ud hvis du sku, hvis du sku ud og købe det, er det også 

sådan du ville købe ind… 

P: masser af ben & jerrys, hehe 

I: uhm (griner med), og mælk 

P: hehe, altså i forhold til hvad jeg ville vælge 

I: uhm, ja eller bare.. om det ville være lidt den fordeling der ville være… af produkt, både 

kategorierne, men også… fordi nu er det jo lige den der der er, men det er også tænkt bare som 

anton berg, fairtrade, sammen, kan man selv om, om det skal være med en anden smag… 

P: ja…ehm… det tror jeg faktisk 

I: uhm 

P: hvis man, hvis man tolker det som… hvor… hvor sandsynligt er det at jeg køber det produkt… 

I: uhm 

P: så tror jeg faktisk at det passer meget godt 

I: uhm 

P: jeg tror måske at jeg shower gelen fra urte kram rykker lidt længere væk så 

I: okay 

P: men det hænger sammen med, at min, min kæreste har en følsom hud, så jeg, vi går meget op i at, 

at, at det er noget, hudprodukt som er degeleret, og som er noget hun kan tåle 

I: uhm 

P: så det… det ligger nogle bånd på at jeg ikke kan handle… altså det skal ikke lyde forkert.. men.. lige 

hvad angår den kategori af produkter, der er det min kæreste og hendes hud der diktere… hvilke 

produkter vi kan vælge… for ellers får hun… ja så er det ikke godt for huden… erhm… er der noget jeg 

ville rykke tættere på… det tro jeg, det tror jeg ik… jeg tror faktisk det her vil passe meget godt med… 

I: alle tiders (tager billede)… jamen så har jeg faktisk, om du vil gøre lidt det samme igen, men denne 

gang er det bare med ord 

P: ja 

I: og her er det den samme øvelse, her er det bare fairtrade, der ligger i midten 
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P: ja 

I: og her er det der ligger inden for den grønne cirkel det er fairtade, det der ligger tættest på det er 

mere fairtrade og det der ligger helt ude er slet ikke fairtrade 

P: ja 

I: hvis du skal placere ordene, hvad du synes 

P: sundt 

I: sundt.. og igen må du gerne sige hvorfor du ligger dem som du gør, eller… 

P: sundt ligger jeg sådan både inden for fairtrade og også uden for, jeg, jeg har en eller anden ide om 

at, at fairtrade garantere for noget godt ved produktet, men jeg… omvendt ved jeg også… at der 

ligger ikke noget i fairtrade mærket… så der har jeg det lige ambivilent 

I: uhm 

P: eh… om fairtrade er ligegyldigt… ej det mener jeg ikke, ikke fairtrade er… egoistisk…  

I: hvis der er nogen du slet ikke kan relatere må du også godt bare smide dem helt ud 

P: ja… jeg tror den ryger helt ud så… utroværdigt, det er det ikke… 

I: uhm 

P: velgørenhed, det mener jeg er meget fairtrade… man gør noget ekstra… for at nogen skal ha det 

godt… snobbet… den kommer… den kommer lidt… også ligesom sundt på vippen, fordi man har en 

stereotyp om at, at det er lidt sådan påtaget smarthed der gør det 

I: uhm 

P: men, men eh… det er jo ikke fordi jeg selv vil være snobbet at jeg gør det… så den kommer lidt på 

vippen 

I: uhm 

P: forvirrende… det syns jeg ikke det er, jeg har en rimelig god ide om hvad det er det gør, eller jeg 

mener selv jeg har en god ide om hvad det gør, så jeg opfatter det ikke som forvirrende… fusk det 

mener jeg slet ikke det er… dyrt… den kommer halvvejs ind imod fairtrade.. eller… den passer godt 

med hvad jeg… mit billede af fairtrade… jeg er i hvert fald overrasket når jeg finder noget der ikke er 

dyrere… 

I: det ikke er dyrere 

P: en sammenlignelige varer  

I: uhm 

P: luksus… ja den kommer ned og ligge ved siden af dyrt 

I: uhm… hvad tænker du om ordet luksus… hvad synes du der ligger i det 

P: jeg synes der ligger det at, at man har overskud, at man har overskud til at tænke på mere end det, 

på, på en altså en selv, man har overskuddet til at bruge noget ekstra, eh.. på en varer… at det er en 

luksus at man for eksempel kan købe kaffe til 40kr i stedet for 20kr, eh… man kan sige at hvis man nu 
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var på et skrabet budget så ville man nok fravælge, så ville man nok være nød til at sige jamen jeg 

tager den billige kaffe… så på den måde synes jeg ligesom at det er et udtryk for overskud, at man.. 

køber fairtrade 

I: uhm 

P: trendy… bom bom… ja jo… det.. det må jeg … ah… den er næsten uden ved den grønne streg men 

ikke helt 

I: ikke helt, okay 

P: for dyrt… eh… den er på vippen til den grønne streg… det er… der er ager til nogle varer som er 

rimelige i forhold til hvad man får, men… men… ganske ofte… ofte synes jeg det er en voldsom 

merpris… så ligger value for money tættere på fairtrade 

I: uhm 

P: eh… for jeg… jeg ved at man får kvalitet for pengene… medmenneskeligt.. det synes jeg bestemt 

det er, at man tænker på andre, man vil godt ha at andre får det bedre… prestige…ej det.. eh… ej jeg 

har.. jeg kan ikke se nogen der køber fairtrade fordi der skulle være nogen særlig præstige i at sige at 

man køber fairtrade 

I: uhm 

P: uretfærdighed.. det synes jeg ikke det er… ligeværd… om fairtrade giver udtryk for ligeværd… ja 

det… det… sådan… lidt på vippen, lidt på den grønne streg. Flippet… ah den ligger jo også på den 

grønne streg 

I: uhm… hvad tænker du om flippet 

P: jeg… jeg tænker flippet som på en lidt hippy agtigt måde, lidt red verdenen kram et træ agtigt 

måde… 

I: uhm 

P: eh… og det… det, det er sådan lidt op og ned, jeg kan godt lige tanke om at gøre det godt for andre 

med… ja… det, det er svært at sige 

I: ja 

P: social ansvarlighed, det synes jeg helt sikkert det er, den kommer ind og ligger helt op ad 

I: uhm 

P: tilgængeligt, den ligger også meget tæt på midten, ikke helt klods op af, men tæt, men kan få, man 

kan få en del varer og man ser den også af og til, så de er… det er til at komme til… bedre vilkår, 

bedre vilkår.. den ligger også… den ligger halvvejs mellem mærket, brandet og 

I: uhm 

P: og den grønne streg… gennemsigtigt ja… det synes jeg også det er 

I: uhm 

P: den er… ja… jeg kan godt li.. jeg synes det er nemt at forholde sig til hvad det er 
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I: okay.. 

P: miljø… den ligger lidt uden for den grønne streg fordi jeg ved at… det ik… er overfor miljøet.. men 

et eller andet sted så… så forventer jeg det også 

I: uhm 

P: eh… det er svært at sige hvorfor, det er nok mere det at det er et mærke, altså man tænker, når 

fairtrade er garant for noget, så må det også hjælpe miljøet… kan man sige 

I: uhm 

P: om det er nemt, det er det bestemt… det er ret nemt, hvis det altså er at forholde sig til mærket… 

eller… 

I: uhm 

P: det synes jeg det er… økologisk… om det er økologisk… det… ja altså… det burde jo strengt talt 

ligge ved siden af miljø, men.. den ligger alligevel lige en tand længer ude, hvis man så må sige… det 

ved jeg, at fairtrade har ikke noget som sådan med af gøre med økologi… om det er godt… ja det må 

man sige, den kommer halvvejs inden for den grønne cirkel…. Naturligt… umiddelbart tænker jeg ja 

men… rationelt må jeg jo så også sige at… det… man kan fremstille fairtrade med ligeså mange 

kemikalier det skal være 

I: uhm 

P: så vidt jeg ved i hvert fald så… så den har jeg svært ved at finde ud af hvor skal være henne 

I: ja… hvis du ikke ved det må du gerne ligge det ned, men hvis du synes der er så må du også gerne… 

bare hvis der er noget der trækker mere i dig end andet 

P:  ej men jeg tror den ryger ud sammen med egoistisk 

I: ja 

P: kvalitet… ja det må jeg sige… det jeg har prøve af fairtrade det har været udmærket… 

I: uhm 

P: så den kommer også halvvejs ind i mellem den grønne cirkel og fairtrade mærket… den cirka sådan 

I: (tager billede) vi har snakket en lille smule om troværdighed, så det næste jeg vil vise dig er, det er 

eh… nogle citater, som har været i nogle forskellige medier, her hen over de sidste… år og stykke tid, 

og så vil jeg hører hvad du tænker når du læse de citater… 

P: ja… jeg tænker det er… sagt af en bag et skrivebord 

I: uhm, at fairtrade gør ingen forskel for theplukkere 

P: det er klart, at fair… at theplukke… de kommer ikke markant tættere på et vesterligt leveniveau… 

af fairtrade.. men jeg ved hvor skidt de kan ha det, så jeg vil gætte på at der skal ikke gøres ret meget 

bedre før at det, at det gør en forskel for dem… eh… så jeg… jeg vil umiddelbart sige at det her citat 

er sagt af en der ikke ved hvad han snakker om 

I: uhm 
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P: jeg kan i hvert fald ik, altså jeg kan ikke stå inde for det citat om jeg så må sige 

I: uhmuhm, så det ville ikke påvirke din tro på fairtrade, eller din lyst til at, at købe produkterne 

P: nej… ikke… ik det citat der… det vil jeg slå hen som være utroværdigt, eller ikke rigtigt 

I: uhm… så det næste.. 

P: fairtrade er fup… det ville jeg heller ikke tro på… det er muligvis tanken om at det gør en forskel 

der er så stærk i mig at jeg… virkelig håber på at det gør en forskel… det første citat med 

theplukkerne.. det giver jo sig selv hvilken sammenhæng det er fra, eh… jeg kan ikke huske, om det 

er fra samme sag 

I: den der fra den der theplukkere, fairtrade dokumentaren som de lavede på et tidspunkt 

P: ja… eh… altså jeg, når jeg bare hører fairtrade er fup… det tror jeg ik, det tror jeg ikke på, altså jeg 

tror at fairtrade reel gør en forskel.. er det sagt i en kontekst hvor man kritisere enkelte specifikke… 

eh… hændelser… eller begivenheden… jamen så kan jeg kan godt tro, at det er, altså det er et stod 

apparat, fairtrade 

I: uhm 

P: og man kan ikke kontrollere alt, altid, så jeg vil da bestemt ikke afvise at der er nogen steder hvor 

de her kodex og charter ikke bliver overhold fuldstændig slavisk 

I: uhm 

P: eh… så det kan da godt ske at der er en enkelt banan plantage et sted hvor de har det af 

pommeren til, og hvor fairtrade mærket der, er uberettiget givet, men… men igen så… er det ikke… 

altså jeg må tilstå at hvis jeg havde set, lad os sige at det er bananer for eksemplet… og vi siger det er 

en dokumentar, og den viser at banan farmere, eller hvad det nu hedder, hvad det af pommern til, 

og der var en der vil sige, det er ren fup… så kan det godt ske at det program ville påvirke min lyst til 

at købe fairtrade bananer 

I: uhm 

P: men ikke andre fairtrade varer 

I: okay 

P: så jeg synes fairtrade er fup, kommer an på konteksten det kommer i, og man kan sige, det kunne 

måske godt, sammen med andet påvirke min lyst til at købe den varegruppe det bliver knyttet til 

I: ja 

P: men jeg synes ikke, det påvirker hele fairtrade konceptet som sådan, det rykker ikke på min sådan, 

grund opfattelse af mærket 

I: okay, så er der et sidste her, også sagt at nogle kritiske røster  

P: ja det må man næsten sige… at det begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption… eh… 

der kan jeg heller ikke være enig med dem må jeg tilstå 

I: uhm 
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P: jeg har i hvert fald ikke set belæg for det… ehm… altså hvis jeg bare blev præsenteret for det og 

jeg ikke kendte noget til fairtrade, eller hvordan det er andre steder, altså hvordan 

produktionsforholdende er i ulandende 

I: uhm 

P: så ville jeg måske godt kunne blive påvirket af et…  

I: ja 

P: hvis ik det var så godt varer, men… nu har jeg som sagt været der, et sted, så, altså, der er nogle 

land der så langt bombet bagud så man må, at man.. jeg synes godt man kan forsvarer at man 

understøtter salget med noget regler for.. altså handlende… altså med mindste priser osv. ehm… jeg 

kan ikke se hvordan det skulle medfører fattigdom, og korruption er ufattelig udbredt i resten af 

verdenen, vi er i danmark det 3. – 4. Mindst korrupte land ud af 150 eller 200 lande og så er det klart 

at, at man vil kunne synes det er meget korrupt mange andre steder, jeg kan ikke se hvordan 

fairtrade… skulle fremme korruptionen mere end andre handelsaftaler 

I: nej   

P: eh… og… så der er sikkert korrupte fairtrade handlere med… men de er ikke mere korrupte end 

tilsvarende handlere inde for tilsvarende rammeaftaler.. og medfører fattigdom.. de.. ja altså… jeg 

synes faktisk… det er lige før at jeg ville gå efter manden der siger det.. mere end båndet… for jeg 

synes det virker lidt som noget sludder… det ville ikke påvirke mig hvis det stod alene… jeg ville 

tænke… jamen det her citat… det er jo… så… jeg kan ikke se rimeligheden i citatet, så jeg ville 

forkaste det som… som værende noget fusk hvis ikke det blev bakket op af noget mere… det ville jeg 

ikke tro på 

I: okay 

P: så jeg går ud fra at der er nogen der har sagt det 

I: det er der 

P: du siger jo også det er citater, det er ikke bare udsagn… så der er nogen der har sagt det… men 

eh… jeg ville være meget interesseret i at se i hvilken sammenhæng for jeg tror ikke på det 

simpelthen 

I: uhm 

P: jeg, jeg  kan ikke forholde mig til det, så det ville i hvert fald ikke påvirke min, min eh, min eh… 

I: dit forhold til fairtrade 

P: ved mindre der var en utrolig god, nogle gode argumenter bagved 

I: okay, fint jamen så tager jeg dem igen…. Erhm der findes 1000 fairtrade mærket produkter på det 

danske marked, hvad tænker du når jeg siger det 

P: jeg tænker, hold da op… 

I: uhm 
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P: hvor er de henne… erhm… kan man sige.. siden at jeg kun kan komme på, ja, en 3-4 varegrupper så 

eh… kaffe, the og chokoalde og kakao, og så har du oven i købet vist mig nogle ekstra…  

I: uhm 

P: så eh… overrasker det mig meget eh… 

I: uhm 

P: også at der er så mange der kan være fairtaded, fordi… jeg kan umiddelbart nemmere forestille 

mig at man kan komme på miljømærkede varer end man kan fairtrade dem 

I: uhm 

P: så eh… jeg er positivt overrasket.. men også lidt skuffet over at man ser dem så lidt.. at man ikke 

ser dem så meget, at det ikke er så eksponeret… eh… så jeg tænker for eksempel om der findes en 

oversigt over dem… det gør det måske på… på fairtrades hjemmeside, men den har jeg godt nok ikke 

besøgt… så eh… eller heller ikke ledt efter listen 

I: uhm 

P: men jeg er da positivt overrasket over at der findes så mange produkter… eh.. ja… og jeg synes det 

er godt 

I: hva eh… hvor møder du dem, eller hvor møder du mest mærket 

P: eh, jamen det er mest på varerne i supermarkedet, det er nå jeg går langs hylderne og kigger på 

varer og så pludselig popper der en varer frem som er fairtrade mærket på 

I: hvor ofte synes du at du støder ind i det, er det et mærke du synes du ofte, tænker over at du ser 

meget, eller mindre til 

P: altså jeg synes at det alligevel er blevet… altså som sagt så synes jeg ikke jeg ser det på så mange 

forskellige varer, men man ser det på varer fast 

I: uhm 

P: sådan så det er ikke fordi det har nogen overraskende effekt mere 

I: uhm 

P: det, det er gledet ind og blevet et mærket på linje med det andre, for eksempel… altså ligesom 

økologi at man kan finde varen på hylden og tænke når kan den det 

I: uhm. 

P: og så vurdere man varer, man er bevist om at den er fairtrade mærket, men man sammenligner 

den med de andre varer man ville tage. 

I: Anslået Fairtrade forbrug? 

 

P:  Vi køber kaffe og the cirka en gang i kvartalet.. Det er jo produkter der holder længe, så vi behøver 

ikke købe dem så tit. 
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I: Vil du kalde dig selv for en loyal Fairtrade forbruger? 

 

P: Nej, det vil jeg ikke sige. Vi køber kun produkter en gang i mellem - der ca. 1 gang i kvartalet.. 

 

I: Hvad siger dit Fairtrade forbrug om dig? 

 

P:(Griner) Nok at jeg er lidt nærig 

 

C: Nærig? 

 

I: Ja i den forstand at jeg godt kan lide tanken om Fairtrade, men at merpris ofte afskrækker 

 

I: Ser du FT som en del af din identitet? 

 

P: Det ville jeg jo ønske at det var, men mine Fairtrade køb er jo nok mest forbundet med spot-køb i 

Netto.. Men jeg vil da gerne håbe at det er en del i og med at jeg godt kan lide tanken om at gøre 

noget godt.. Men en del af min identitet - nej det vil jeg ikke sige at det er. 

I: hvad er din alder 

P: 28 

I: din uddannelse:  

P: HTX +  ingeniør 

I: din husstandssammensætning 

P: Kæreste/Forlovet + lille søn 

I: jeres indtægt 

P: Før skat: 700-800.000 pr. år 
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Appendix 12 

Interview with Frank, May 21th 2010 

 

I: Ja, men altså først og fremmest så vil jeg vise dig det her mærke.  

F: Uhm 

I: Og så spørge dig hvad du sådan lige umiddelbart tænker på når du ser det 

(pause) 

F: Hvad jeg tænker på? Jamen jeg tænker på (pause) de fattige nede i 3. verdenslande 

I: Uhm 

F: Øhm, og så tænker jeg på at man prøver at forbedre, altså deres levevilkår, og jeg tænker på æh, 

tænker lidt dyre varer. 

I: Uhm 

F: Øhm. Og så tænker jeg bare på.. ja et godt koncept. 

I: Ja? (pause) Er der nogle bestemte produkter du tænker på? 

F: Øh, ja jeg tænker på sukker. 

I: Uhm 

F: Mest sådan noget rørsukker eller brunt sukker 

I: Ja? 

F: Og så tænker jeg på øh honning og te 

I: Ja? 

F: Umiddelbart.. altså.. så er der jo.. når nu jeg sidder og tænker så er der jo mange flere produkter, 

men det er sådan lige de tre der lige hurtigt. 

I: (afbryder) Uhm, det er dem, der kommer først? 

F: Ja 

I: Når du nu siger at du umiddelbart tænker at det er nogle lidt dyre produkter.. 

F: Uhm 

I: Kan du så fortælle mig lidt mere om det? 

F: Jamen det er jo bare en eller anden ide man har - altså æh at lige så snart der kommer noget 

økologi eller noget Fairtrade eller et eller andet indover 

I: Uhm? 

F: Så føler man automatisk jamen så bliver produkterne dyrere 

I: Uhm 

F: Altså jeg ved selv i f.eks. i forhold til honning der var det ikke dyrere at købe Fairtrade og økologisk 

I: Uhm 
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F: I forhold til hvis man kigger på sådan, der var selvfølgelig nogen der var dyrere 

I: Ja 

F: Men, og så tænker jeg jamen så, det var måske et par kroner eller sådan noget. Så købte jeg da 

helt sikkert Fairtrade Honning 

I: Mm 

F: Så vil jeg hellere støtte det når prisen er den samme 

I: Mm 

F: Men, æh, jeg tror også at jeg kiggede på noget vin. Kan det passe? Står der Fairtrade på? 

I: Ja 

F: Hvor den var lidt dyrere, men der kunne du jo også finde andre slags vin, der er dyrere 

I: Ja 

F: Altså det er jo hvad hvor man ligger, ikke? 

I: Ja 

F: Øhm (pause) så ja, jeg ved ikke, jeg tror bare man tænker det er lidt dyrere 

I: Man tænker det i stedet for (afbrydes) 

F: Der kommer ligesom lidt ekstra krav indover det 

I: Uhm 

F: Men det er jo selvfølgelig også meget godt. Det er jo forståeligt nok, lige så snart der er noget der 

skal være bedre jamen så bliver det jo også lidt dyrere 

I: Jo. (pause) Øhm hvad tænker du sådan rent visuelt? 

F: I forhold kun til logoet eller ja? (afbrydes) 

I: Sådan.. ja, kun tager det sådan mærket som det nu ligger 

F: Det er godt. Øhm, jeg kan godt lide logoet og jeg synes faktisk ikke man skal ændre det.  

I: Uhm 

F: Fordi.. altså jeg tror selv det tager lang tid ligesom at få noget implementeret hen mod marked. 

For derfor synes jeg man skal nok beholde det der logo. Det er jo sådan en lille smule ying og yang, 

men ikke helt, ik? 

I: Uhm, hvad tænker du når du tænker ying og yang? 

F: Altså så er det jo sådan lidt det gode mod det onde, altså den store industriverden og så de små 

fattige der ikke kan, øh, hjælpe sig selv. På en eller anden måde fordi vi holder dem nede, ikke.  

I: Jo? 

F: Så derfor synes jeg helt sikkert, logoet det skal blive der.  

I: Uhm 

F: Også fordi nu er man begyndt at genkende det logo 

I: Ja 
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F: Hvis nu de laver det om jamen så tror jeg lidt at de måske vil ødelægge det for sig selv. 

I: Uhm (pause) Der er også alt det her med at så nogengange så står der Fairtrade og nogengange 

står der Max Havelaar 

F: Ja 

I: Synes du det er forvirrende? 

F: Ja det synes jeg faktisk. Altså, æh så meget ved jeg ikke om det. Om Max Havelaar er bag Fairtrade 

eller om det bare arbejder sammen 

I: Uhm 

F: Eller hvordan det fungerer det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan huske helt tilbage fra da jeg gik i 

Folkeskolen tror jeg 

I: Uhm 

F: Begyndte der at komme fokus på sådan Max Havelaar, Max Havelaar kaffe, sådan noget. 

I: Uhm 

F: Men at det er Fairtrade der får.. altså jeg drikker ikke selv kaffe så.. 

I: Uhm 

F: Det er det jeg forbinder med Max Havelaar 

I: Uhm 

F: Men øh men ja altså det det måske.. det er faktisk lidt forvirrende måske 

I: Uhm 

F: Men ja altså ja jeg kigger Fairtrade 

I: Du kigger efter Fairtrade. 

F: Ja  

I: Uhm (pause) Øhm og hvad så hvis man skulle kigge.. tænke på farverne? 

(pause) 

F: Jamen det er jo også fint nok 

I: Uhm 

F: Altså æh det man kunne gøre, lidt mere sådan grøn grøn så det er håbets farve, ikke? (griner) 

I: Uhm. Hvad for en grøn synes du det er nu da? 

F: Æh, sådan bladgrøn, ik? 

I: Jo 

F: Altså ikke noget sådan.. noget fancy.. Lidt bladgrøn. Den ku godt være lidt mere.. 

I: Lidt mere knald på 

F: Ja. Det er det eneste 

I: Ja. Kan du.. prøv at fortælle mig om en af de gange du har købt et Fairtrade produkt? 

F: Jamen æh altså der har været med den honning der.. hvor jeg gik og skulle have noget honning og 
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så tænkte jeg okay og så hvad koster de forskellige honninger og hvad er det for noget. Okay men det 

er jo stort set den samme pris når jeg ikke går op i at det skal være en bestemt honning. 

I: Uhm 

F: Så tænker jeg det var jo nogenlunde det samme, så køber jeg med Fairtrade 

I: Uhm 

F: Og så det også økologisk.. sådan 

I: Uhm 

F: Og så har der også været med noget sukker. Noget brunt rørsukker 

I: Uhm 

F: Tror jeg hvor der også var det der på. Igen hvis prisen nogenlunde er den samme så tænker jeg fint 

så vil jeg helt sikkert helst købe det 

I: Kan jeg få dig til at fortælle mere om hvorfor det er du helst vil købe det? 

F: Det er fordi man vil jo gerne hjælpe de andre.. de fattige dernede. Dem som producerer det for de 

arbejder jo lidt for vores skyld kan man sige.  

I: Uhm 

F: Ikke kun, men det er en del af det. Der er også bare godt at produkterne bliver produceret 

heroppe.. eller bliver sendt herop. Men det er jo fordi der ligger en eller anden ideologi bag det som 

man vil gerne vil støtte. Som man godt kan lide 

I: Uhm 

F: Eller som jeg godt kan lide i hvert fald. 

I: Uhm 

F: At de prøver at hjælpe dem og deres arbejdsvilkår. Æhm. Det eneste er altså i virkeligheden ville 

jeg.. tror jeg det Fairtrade mangler det er at lave endnu mere promovering, altså endnu mere 

reklame og fortælling om helt nøjagtigt hvad er det der foregår og hvad sker der hvis det ikke bliver 

overholdt 

I: Uhm. Hvad for fortællinger tror du vil være... Kan du foretælle dig en fortælling du godt kunne 

tænke dig at høre? Hvad skulle det være? 

F: Øhm 

I: Hvad mangler du at få at vide eller hvad man skal sige? 

(Pause) 

F: Jamen jeg mangler nok at få lidt at vide. Fordi at, jeg tror at når man tænker Fairtrade så tænker 

man okay. Æhm. Det er noget hvor det er man hjælper dem nede i Afrika eller dem i Asien eller så 

videre. Men hvad er det for noget? Er det økologisk eller er det for miljøet eller er det for deres 

levevilkår eller det? Altså man ved ikke helt nøjagtigt hvad der ligger bag det der Fairtrade - udover at 

det er noget godt. 
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I: Uhm 

F: Øhm. Men altså så vidt jeg kan huske, men så er det altså de går vist ikke ind for økologi. Men at 

hvis det er der så er det en bonus, men det er ikke det Fairtrade står får. Fairtrade står bare for altså 

at forbedre arbejdsvilkårene, forbedre levevilkårene for dem, ikke? 

I: Uhm 

F: Øhm, men der kunne man måske godt sådan gøre sådan lidt mere opmærksom på at økologi er en 

bonus sådan at det er måske i de fleste produkter. Det ved jeg ikke 

I: Uhm 

F:..men at det er altså for at forbedre deres levevilkår, og så ligesom vise, enten have en TV-skærm 

kørende sammen med produkterne, og sige sådan så det ud før Fairtrade kom ned, sådan her ser det 

ud nu.. og de har bygget den her skole og så videre, så videre ikk?  

I: Mm.. 

F: Ehm..  

I: Sådan lidt mere om hvad de gør? 

F: Ja, og så også lidt om.. hvad er konsekvenserne hvis ikke det bliver overholdt, fordi man tænker 

sådan lidt: når ja det er meget fint, enten så var det allerede sådan i forvejen eller også var det en 

stor plantage, hvor de tænker når ja, hvis vi bare smider mærket på så kan vi sælge det som 

Fairtrade, hvorimod de har ikke været inde og ændre noget som sådan, men der var levevilkårene 

måske allerede gode nok.. øhm.. så det er lidt det man sådan gerne vil have at vide helt præcist, 

okay.. 

I: Mm 

F: men har det været nogen hjælp, ikk? 

I: Mm. 

F: og hvad er konsekvensen så hvis det er de prøver at snyde eller du ved.. 

I. Synes du det påvirker din tillid til mærket? 

F: Nej ikke her i Danmark, fordi man tænker også lidt at kvaliteten og kontrollen må være god nok, 

hvis det kan få lov til at få det mærke på 

I: Ja 

F: Det har min lidt, specielt når det er noget her i Danmark, så tænker man okay de er ikke 

interesserede i at der ligesom skal komme en eller anden skandale over at de ikke har været nede og 

kontrollere det eller fået nogle eksterne til at kontrollere det.. 

I: Mm 

F: det ved man faktisk heller ikke hvordan det foregår, om det er dem selv der kontrollere det eller 

om det er nogle udefra.. 

I: Nej 
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F: Det kunne måske også godt være lidt rart at vide. 

I: Mm. Hvad tror du en skandale ville kunne gøre? 

F: Jamen det vil jo kunne gøre at man mister lidt tillid til dem 

I: Mm 

F: Så man tænker okay altså, øh, så kan det jo være ligegyldigt at jeg går og smider flere penge efter 

det eller leder efter de mærker, øhm, fordi så hjælper jeg jo ikke noget, eller så er det bare nogle der 

prøver at tjene penge på det eller sådan et eller andet.. altså 

I: Mm. 

F: Det er jo bare deres tillid ville falde, ikke? 

I: Så det er vigtigt for dig når du vælger de her produkter ud at du så også føler at du gør en forskel, 

på et eller andet plan? 

F: Ja, at man føler man gør en forskel og at det man betaler for det også er givet godt ud.. hvis man 

ved at når jeg køber det produkt med Fairtrade i forhold til det andet så har jeg også gjort noget for 

ligesom at ja.. “make the world a better place”, hvis man kan sige ikk? 

I: Mm. Hvor tror du at den her trang til at “make the world a better place” kommer fra? 

F: Det er jo den måde hele verden er skruet sammen, med at vi ved jo, at vi er.. det hele går jo bare 

ud på at tjene penge, penge og kapitalisme og ja, altså.. få det så billigt som muligt og ehh.. der er 

nogle andre bagmænd der kan tjene så meget som muligt ikk? 

I: Mm. 

F: Øhm, og så er det næsten ligegyldigt hvordan det bliver produceret hvis man lukker øjnene for det 

jamen så det jo nok, det er der ikke nogen der ved noget om, men, så jeg tror lidt det har noget at 

gøre med at vi jo ser i fjernsynet hele tiden hvor slemt det står til og så tænker man, hvis man kan 

hjælpe en lille smule så ville det være godt 

I.Mm 

F: Men øhh... 

I: Så medierne har også en rolle? 

F: Det har de helt sikkert. den måde de fortæller det og ja, fremstår.. 

I: Mm  

F: Altså jo mere man kan få bare ved spot på Fairtrade i Go’Aften Danmark eller whatever, jamen jo 

bedre ikke? 

I: Er det noget der ville fange din opmærksomhed sådan særligt, hvis der var en eller anden historie i 

Go’Morgen Danmark om Fairtrade? 

F: Ja det ville det.. det ville det, for jeg synes jo det er et lidt spændende koncept, og det er noget jeg 

godt kan lide, så, så tror jeg automatisk når ens interesse er lidt der, at man så vil lytte efter det. 

I: Mm. 
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F: Det kan godt være det ikke ville fange andre eller alle, men.. dem som har en lille, ja, relation til 

det de vil nok gerne høre lidt mere..  

I: Hvis nu vi går tilbage til det her scenarie hvor du står i supermarkedet og skal vælge den her 

honning, øhm, så nævner du økologi. Hvad tænker du umiddelbart om økologi?    

F: Jamen det kan jeg også godt lide. Det er lidt det samme, ligeså snart det er økologisk så er det nok 

også lidt dyrere..øhm.. 

I: Mm. Hvad forbinder du med økologi? 

F: der forbinder jeg mere sådan bedre i forhold til miljøet og dyrene, hvorimod fairtrade forbinder jeg 

mere med i forhold til dem der producerer det, men det var faktisk kun noget som jeg sådan fandt 

lidt ud af efter at jeg er begyndt at kigge lidt på det, fordi helt i starten tænkte jeg sådan lidt, når men 

jeg vidste ikke hvad det ene og det andet var. Fairtrade det er vel også økologi, men det er nok bare 

udenlandsk eller et eller andet.. 

I: Mm. 

F: altså uden at vide mere om det, ikk? 

I: Jo     

F: Men jo, jeg tænker økologi det er mere sådan dyrene og miljøets velfærd  

I: Ja, øhm, hvis nu der havde været en honning som var en krone billigere, men kun økologisk, ville du 

så have valgt den i stedet for den som også var Fairtrade? Altså, hvordan vægter du Fairtrade op i 

forhold til økologi? Hvordan ser du dem i forhold til hinanden? 

F: Hvad der så er vigtigst? Fairtrade i forhold til økologi.. Øhm, ja godt spørgsmål. Jeg tror at øh.. lad 

os lige tænke os om en gang.. at det betyder sådan set ikke helt så meget faktisk.. fordi jeg synes 

ligeså meget at det er vigtigt at tænke på miljøet og dyrene i forhold til kun de fattige arbejdere, det 

lyder lidt hårdt at sige, men det andet er også næsten lige så vigtigt for mig i hvert fald.. mm. for 

noget at det der er værst det er alt det der sprøjtemidler og sådan noget, så, og de fattige er lidt 

vandt til at leve under de vilkår, så måske er det ligeså vigtigt for mig at det faktisk er økologisk, som 

at det er Fairtrade mærkaten der der på.. Så, så, ja det er svært at sige.. det ville nok være lidt hip 

spm hap om jeg ville tage den ene eller den anden.. 

I: Ja. Når du så kommer hjem med din honning, og du så bruger den i te, hvad tænker du så når du 

tager den frem? 

F: Jamen så får man en god følelse, det var godt at det var Fairtrade jeg købte, det var godt det var 

økologisk, fordi at ja som studerende er det ikke noget man kan købe hver gang, men det er noget 

man gerne vil købe så meget som muligt, og så når jeg tager den frem så tænker jeg det var godt, det 

er jeg glad for.. Så bliver man sådan lige lidt glad indvendig.. 

I: Mm. Det giver en glad fornemmelse? 

F: Ja, det gør det faktisk, ja.. og det er da også noget i virkeligheden øh, jamen når den honning kom 
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frem “se det er også Fairtrade” enten siger ens venner eller siger man selv tror jeg.. 

I: Mm! 

F: .. at sige “er det ikke godt at det er Fairtrade og det kostede faktisk det samme” eller sådan.. 

I: Har du oplevet det sådan at I har snakket om det? 

F: Ja det har jeg, fordi den der honning den kommer jo frem til teen der om vinteren og så siger man, 

eller, om det er en selv eller om det er ens venner det tror jeg er lidt forskelligt, men eh, “er det ikke 

godt det er Fairtrade” eller sådan noget eller det kommer lige op og vender, hvis man ser det, og den 

lige er der ik? 

I: Ja. 

F: Altid positivt 

I: Ja, altid positivt? 

F: Der er jo aldrig noget negativt forbundet med det, sådan 

I: Nej 

F: Det eneste der kan være negativt det er at man nogen gange tænker, okay jamen bare man vidste 

mere eller at de blev overholdt de regler eller som der nu en gang er bag det, men det er jo ikke 

noget, når man ser det så tænker man.. så forbinder man det med noget godt ikke noget negativt. 

I: Mm. Interessant, øhm, ville det have ændret på oplevelsen, hvis det ikke havde været Fairtrade? 

F: Hvis det ikke havde været Fairtrade så var der ikke blevet lagt mærke til det, men hvis det er 

Fairtrade så kan den godt nogle gange blive nævnt, øh, og så giver det altid sådan enten stof til 

eftertanke eller man lige snakker om det eller man lige nævner noget godt om det og så går man 

videre med dagen.. 

I: Jo..det er jo sjældent at man har et helt møde om Fairtrade.. 

F: Jo jo, men det kan faktisk godt ske at man sidder virkelig og snakker om det, men øh, som regel er 

det også lidt begrænset hvad man så kan sige om det fordi man, igen man mangler måske lidt flere 

informationer om det, og hvad er det helt nøjagtigt der er bag mærket og der er godt ved det og så 

videre.. 

I: Mm. 

A. Og i forhold til økologi også sådan noget, ja.. 

I: Kunne du finde på, hvis du netop ved at du skal have gæster, hvis du så skulle servere en chokolade 

til, hvad ville du så vælge der for eksempel? 

F: Øhm, nej jeg tror ikke det har så meget at gøre i forhold til om jeg skal have gæster og fremstå og 

vise at det skal være Fairtrade det som jeg spiser, så når jeg har gæster så køber jeg bare en 

almindelig chokolade eller sådan.. 

I: Mm 

F: Det har faktisk ikke så meget med det, øhm, jo altså igen jeg vidste at det var to veninder, og vi har 
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snakket om det der Fairtrade før, så kan jeg da godt finde på så at gøre lidt ekstra ud af at købe 

Fairtrade chokoladen, for så at sige “ej nu fandt jeg den igen” eller “nu har jeg fundet en anden en” 

eller sådan et eller andet, men det er ikke noget der sådan betyder særligt meget.. det er mest når 

jeg selv står dernede og så kigger, okay er priserne nogenlunde det samme jamen så vil jeg helst 

støtte Fairtrade eller økologisk. 

I: Ja. Har du nogen produkter som du ved du altid vælger..  

F: som Fairtrade 

I: som Fairtrade ja? 

F: Altså nu er det meget sjældent at jeg går ned og køber honning fordi den holder rimelig længe 

(griner) 

I: Den holder i lang tid ja! 

F: ja, men øh, umiddelbart så... de sidste to gange så har det været Fairtrade skråstreg økologisk for 

det har været på den samme, og det tror jeg, det vil jeg da fortsætte med.. 

I: Mm. 

F:..øhm, altså det.. den har jeg bare sådan på en eller anden måde fået ind i hovedet at det skal være 

det, men med de andre.. med vin, har jeg også købt Fairtrade et par gange fordi der var noget 

promotion på det eller noget og med sukker og sådan, men det er ikke fordi at jeg skal absolut have 

Fairtrade, men hvis det er der, og jeg lige er i det humør og det går fornuftigt så.. så bliver det det. 

I: Mm. Kan du prøve at huske den gang det gik op for dig at Fairtrade eksisterede? kan du huske 

hvornår det sådan blev en del af din bevidsthed? Ikke hvornår, men hvordan det var? 

F: Mm, altså det var jo nok (pause) altså jeg kan huske at vi havde det der i folkeskolen, hvor vi 

ligesom var hele klassen nede i SuperBrugsen og vi skulle promovere Max Havelaar kaffe 

I: Okay! 

F: øh, så der stod vi alle sammen og solgte kaffen og så skulle vi fortælle at det er Max Havelaar og 

det kommer over fra central Amerika og det er noget der er fra Nicaragua og det er noget der er godt 

for bønderne derovre, og det er den kaffe I skal købe her i SuperBrugsen og sådan..  

I: Okay. 

F: jeg tror måske lige den kom ind i SuperBrugsen der og så har de fået folkeskolen til det 

I: det er da også en sjov idé.. 

F: ja, det synes jeg faktisk var en rigtig god idé, fordi det er da noget jeg stadigvæk kan huske når jeg 

skal sidde og tænke over det, og det lærte mig faktisk om Max Havelaar 

I: Ja 

F: det kan også godt være det har været på grund af at vores dansklærer der er gået op i det eller et 

eller andet, hvad ved jeg, men det var meget godt, men dengang tænkte jeg så ikke så meget over 

Fairtrade, jeg ved.. det har jeg nok ikke tænkt over, jeg tror mere det var da jeg selv begyndte at 



 

10 
 

handle ind og jeg står og kigger på produkterne, øhm, og så også efter at jeg selv ligesom har rejst 

ude i den store verden og har fundet ud af hvordan folk har det,  

I: Mm 

F: så bliver man også lidt mere bevidst om det - at man gerne vil hjælpe til ikk? 

I: Mm..  

F: så kommer det lidt tættere på en i stedet for det bare en noget langt væk..så det tror jeg. 

I: Ja, så tror du at det har påvirket dig at I har haft det sådan inde på livet den gang? 

F: Ja, helt sikkert, og kun positivt altså.. jo mere man bliver eksponeret overfor det jo tættere det 

kommer på en selv jo mere bliver det en del af en selv.. det tror jeg.. 

I: Tror du at det har påvirket dine forældres inkøbsvaner for eksempel? 

F: Nej, det tror jeg ikke, for vi kom jo også hjem og sagde “mor og far I skal drikke Max Havelaar 

kaffe”, og så. øh, så går de ned og så siger de, når ja det er meget fint, men vi kan nu godt lide vores 

Gevalia, og så køber de den, og så prøvede de lige den.. 

I: Man kan også sige at den gang har der ikke været så stort et sortiment.. 

F: Nej, nej lige nøjagtigt..! 

I:.. som der er idag. 

F: Lige nøjagtig.. jeg ved at min mor gik meget op i økologi på et tidspunkt, specielt at frugt og 

grøntsager skulle være økologisk, øhm, men min far gider ikke det der han siger at det er bare noget 

pop og det er en måde at tjene penge og det er ligegyldigt og det andet er ligeså godt, og det er 

blevet testet og så viderede, osv.  

I: Mm. 

F: så der er lidt internt der faktisk, og derfor så ved jeg at nogle af deres produkter er økologiske og 

andre gange er det ikke..  

I: Nej, hvad for en af holdningerne hælder du så mest imod? 

F: Jeg hælder mest til økologisk 

I: Ja 

F: eller Fairtrade, ja det vil jeg meget hellere.. 

I: Ja, hvad synes du om din fars holding til det? 

F: Jamen det er åndssvagt (begge griner) Jamen, det er bare en gammel sur mand ikk? (griner) 

I: Ja.. 

F: Så altså der har jeg prøvet at sige til ham jamen det er jo bedre når der ikke bliver sprøjtet og når 

de fattige, de har det jo hårdt nok i forvejen, hvis man kan hjælpe dem lidt ved at man giver et par 

kroner ekstra og så videre. Så jeg ved da også at han gør det nogle gange, han kan da også finde på at 

tage chokoladen frem og sige “se Frank nu fik jeg købt det der Fairtrade, når nu du  har snakket om 

det sidst”, men..det er ikke noget...  
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I: Så skal han lige vise den frem? 

F: Ja, så skal han lige vise den frem, men det er ikke noget han gør så meget i. 

I: Nej 

F: Nej 

I: Okay.. Kan du prøve at beskrive sådan en helt typisk ærke-Fairtrade forbruger? Hvordan tror du at 

den person vil være? 

F: Altså en der kun køber Fairtrade, eller bare en gennemsnit dansker der ligesom gerne vil købe det 

lidt eller hvad? 

I: Ja, altså mest dem som du tænker .. dem som typisk går lidt mere op i det end bare falder over 

det? Dem som måske mere aktivt søger det.. 

F: Ja, der tror jeg det er dem på (pause) ja, 30..  

I: Mm 

F: Et sted mellem 30 og 45, plus minis, det er den aldersgrænse, fordi de har lidt flere penge end bare 

de studerende, slut 20erne og så op til slut 40erne, ikk? 

I: Mm. 

F: det er ikke de helt de ældre mennesker fordi de ved ikke helt så meget om det, det er ikke noget 

de er vokset op med, så jeg tror ikke helt de bliver ramt af det på samme måde, nogen af dem måske 

kvinderne, men ikke så meget.. Jeg tror det er i gennemsnit, du ved de der slut 20‘erne og så slut 

40‘erne.. og så er det dem som har måske lidt flere penge end bare den almindelige dansker, og som 

er, ja, bevidste om verden, og dem som rejser selv måske længere end bare lige Spanien og 

Grækenland..øhm.. 

I: Mm.. Nu siger du bevidst om verden, hvad tror du det betyder?  

A. Ja, jamen jeg tror der er dem som ligesom.. der er nogen der bare lukker øjnene, altså og det ved 

jeg jo også bare at min.. på min alder, jeg har jo også kammerater som siger jamen det der økologi 

det gider jeg slet ikke at stå inden for, det er jo bare noget folk gør, hvor at sådan noget, så har vi 

nogle andre der tænker det er jo bedre, det er jo godt hvis det kan blive udbredt, hvis det var 

sådan det hele kunne fungere jamen så ville det være bedre. 

I: Mm 

F: Mm.. og der tror jeg sådan lidt,altså, de fleste, alle er jo bevidst vi får jo de samme nyheder ind 

bare fra Tv’et og internettet, men ja, bare dem der går lidt op i det, dem der måske har lidt overskud, 

det ved jeg ikke om øh, om det er det. For der er nogen der kun ser ud over deres egen næse og så er 

der andre der ligesom prøver at sige jamen hvordan har andre det. 

I: Mm. så overskud spiller en rolle 

F: En lille smule tror jeg, fordi hvis du bare selv er stresset og du går med dit lille barn, som du skal 

hente nede i børnehaven og videre, jamen okay jeg er ligeglad ed om det er økologisk eller det er 
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Fairtrade, jeg skal bare lige hurtigt have det for jeg skal altså videre..  

I: Ja, 

F: så tænker du måske ikke så meget over det, men hvis du ligesom, du har været på arbejde, du fik 

fri da klokken den var 4-5 stykker og du skal lige ned og handle, og du, så kan du godt bruge noget tid 

til lige at kigge på varerne.. 

I: Mm. Så det er noget man skal gå op i og noget man skal have lidt mere tid til? 

F: ja, og tænke lidt mere over, fordi ellers er det, det er lidt nemt eller hurtigt at glemme når man står 

dernede, men det er også derfor jeg tror at produkterne de skal stå sammen med de andre 

produkter, de skal ikke være adskilt for sig selv på en eller anden lille ø der hedder Fairtrade, for så er 

den nem at gå forbi, og sige “nå det der Fairtrade, det er rigtig godt, men det har jeg ikke nok råd til, 

jeg skal herover og have de andre produkter jeg altid køber”.. 

I:Mm 

F: Men hvis du står ved siden af to produkter og ligesom lige kan sammenligne med den almindelige, 

så tænker du, når okay jamen så tager jeg den. 

I: Ja. Mm.. Tror du at der er nogle produkter som denne her typiske Fairtrade forbruger du lige 

beskrev absolut ikke køber? 

F: Hvis de er Fairtrade? 

I: Nej, hvis nu vi siger vi har en kvinde på 32 som du har en idé om at hun køber nok Fairtrade kaffe, 

te osv. tror du så at der er nogle produkter som du vil sige det er i hvert fald ikke sådan noget hun 

ville vælge? 

F: Øhm, altså jeg kender en, en veninde hendes mor, hun køber konsekvent ikke frugt og grønt fra 

Spanien fordi hun siger at det er sprøjtet dernede og hun går meget op i økologisk også gerne 

Fairtrade, men jeg ved i hvert fald økologisk. 

I: Ja 

F: Øhm, så jeg tror der er også nogle gange hvor folk de splitter det helt op og så er det enten eller, 

men jeg tror bare det er lidt svært i virkeligheden fordi udvalget et blevet meget større, men det er 

stadig ikke sådan stort nok, og produkterne er også.. ja, ikke, men det økologiske man tænker nogen 

gange at det ser ikke ligeså lækkert ud altså i forhold til frugt og grønt, men øhm, nu kan jeg ikke lige 

huske i forhold til bananer, kan jeg, altså da jeg kom hjem fra rejse til Sydamerika og havde set alle de 

her banan plantager, jamen så gik jeg da meget op i at de så var bio rigtige osv osv, men jeg kan ikke 

huske om der var Max, øh, hvad hedder det Fairtrade logo på, men så gik jeg bare op i at bananerne 

var gode for miljøet i hvert fald eller hvad det nu har været, men et ordenligt stempel på, at det ikke 

bare har været et eller andet.. men, ja... 

I: Hvis du nu skulle beskrive sådan modpolen, altså den typiske ikke-Fairtrade forbruger, altså en 

person som i hvert fald ikke vil vælge det? 
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F: Altså det er jo meget stereotypisk, men det er måske ham håndværkeren på 50 år, som simpelthen 

slet ikke gider det der, og har aldrig sat sig ind i det for det er slet ikke noget der interessere ham. 

I: Mm. 

F: Altså det vil måske, han er nok svær at få overtalt for han har sine egne holdinger til det der, og det 

er jo, de må jo slev finde ud af hvad de laver dernede eller et eller andet, altså. 

I: Mm. 

F: men det er meget stereotypt, det kan jo også godt være netop håndværkeren på 50 år han tænker, 

jamen jeg vil da godt lige støtte det der, altså.. 

I: Jo jo det er er altid svært at generalisere, men det kan stadig godt give nogle billeder.. 

F: Mm  

I: Hvis nu vi leger en lille fantasi leg, hvor vi leger at vi lever i en verden hvor Fairtrade ikke findes.. 

F: Ja? 

I: Hvordan tror du at den verden ville se ud? 

F: Den ville ligne meget den verden vi lever i nu 

I: Mm! 

F: Øhm, og, eh, jeg tror hvis Fairtrade ikke kom ville der komme et andet mærke 

I: Mm.. 

F: Fordi at igen er det noget med at vi ved jo godt at den måde som verden og verdenshandlen den 

er skruet sammen på det er ikke optimalt, det fungerer slet ikke, så der er folk som bliver udnyttet på 

mange måde, man tænker det jo både i forhold til produktion af tøj, at de skal gå nærmest og hoppe 

rundt i syrefarve for at vi kan få den rigtige farve på tøjet herhjemme til at de ligesom skal gå og 

sende børnene op i palmerne for at plukke de bær og nødder vi vil have og så videre. Så man ved jo 

godt det ikke fungere, og man ved jo også godt at de skal gå med sådan en, man har jo set det i 

fjernsynet, med at de skal gå med sådan en sprøjte på ryggen og de nærmest selv får mere sprøjte på 

sig end planterne gør, og det, man ved jo godt at det er forkert og den måde det foregår på, så jeg 

tror, altså Fairtrade er med til at gøre verden lidt bedre.. 

I: Mm. 

F.. men øh, men hvis det ikke var der så ville verden ligne meget det som den gør idag. 

I: Mm, og så ville der være et andet mærke? 

F: Ja, det tror jeg. 

I: Mm. Så du mener ikke at der ville mangle noget, fordi der ville komme det her andet mærke? 

F: Øh nej ikke som sådan, fordi jeg tror der ville komme et andet mærke som ligesom ville gå ind og 

gøre nogenlunde det samme som Fairtrade gør. 

I: Mm 

F: Og jeg tror også lidt at det var det der var en årgang virkede det som om at der kom mærker på det 
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hele og man vidste ikke om det var det ene eller det andet, men at nu er det ligesom Fairtrade og 

økologisk der ligesom er store, og så er der jo nogle andre små, det er bio rigtigt på bananerne og de 

her honningmeloner de er herfra og sådan.. 

I: Mm. 

F.. og det er fint nok, men så er det ligesom de to økologisk og Fairtrade der er slået igennem på en 

eller anden måde 

I: Ja 

F: og nogen gange også det der EU, nej, EU mærke eller.. 

I: Den der blomst, er det den du tænker på? 

F: Ja, ja..øhm, og det er sådan fint nok, vi skal heller ikke have for mange kastet i hovedet fordi så 

mister det lidt sin værdi og man tænker alligevel sådan lidt jeg ved ikke om den ene eller den anden 

jeg tager bare denne her ganske almindelige.. 

I: Mm. 

F:.. altså så jeg tror bare at der ville komme et andet hvis ikke det var Fairtrade.. specielt sådan som 

vi lever nu, ikke? 

I: Hvordan synes du det påvirker dig hvis du står i denne her indkøbssituation og du så møder et nyt 

mærke? 

F: Øhm...  

I: eller hvad tænker du så? 

F: Jamen altså, både og for man kan sige der er jo lige kommet det nye mærke i forhold til øh, det er 

jo ikke noget med miljø og menneskerettigehder at gøre sådan, men fuldkorn spis sundt og rigtigt, 

det er sådan lige kommet ind på markedet og det er et eller andet sted fint nok, for det har man 

sådan på en eller anden måde meget hurtigt lært at det er nemt at vide hvad er det, okay det er 

måske godt for dig og det er fuldkorn og det har du fået at vide det var godt og sundt og nu er 

nemmere lige at vælge, hvis man går op i det. 

I: Mm 

F: Men hvis der ligesom kommer et mere der i forhold til hvis det var miljø eller lignende så vil man 

gerne ligesom vide hvad er det det står for. Som regel er det jo aldrig dårligt for hvis man tænker at 

hvis mærket er kommet på så er det nogen der vil noget godt i forhold til det her, men hvis man ikke 

kender noget til det, så gør det ikke helt så meget i forhold til produktet, at der står et eller andet 

hvad ved jeg finsk mærke eller sådan noget.. 

I: Ja (griner) 

I: Hvis nu du skulle tænke på Fairtrade som en person, hvordan tror du så dit forhold vil være til 

denne her person? 

F: Rigtig godt (griner) 
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I: Mm! 

F: Hvis personen ikke er sådan alt for flippet og kun Fairtrade.. 

I: Hvordan flippet? 

F: Ej men altså det kan jo også godt være sådan en virkelig, lidt en 60’er type der lever i år 2010, hvor 

ligesom det skal kun være Fairtrade, det skal kun være godt og alt det der, og alt det andet... hvis den 

ikke har sådan modpolen og sige at alt det andet det er bare dårligt og dumt, men hvis det er en der 

ligesom siger det her det er rigtig godt, det går jeg bare op i, det vil jeg gerne hjælpe, så er det jo 

bare, det er jo kun en dejlig egenskab hos den person så.. 

I: Ja,  

F: og en man ville holde af, fordi man ved at den person ville gøre noget bedre.. 

I: Så det er en du gerne ville holde af? 

F: Ja. 

I: Mm. Tror du dit forhold har ændret sig til Fairtrade sådan fra før i tiden og så til nu, og tror du at 

det vil ændre sig sådan fremadsigtet? 

F: Jeg tror jeg vil gå mere og mere i retning af Fairtrade, så meget som muligt, og igen også økologi  

I: Ja.. 

F: Specielt når jeg så er færdig med at studere, og tænker okay nu har jeg lidt flere penge så vil jeg i 

hvert fald gerne, for det er noget jeg går og tænker over nu..altså nogen gange køber jeg økologisk 

mælk andre gange gør jeg ikke og det er sådan lige i perioder, jeg vil rigtig gerne købe det hver gang, 

men det er sådan lidt forskelligt ikk? 

I: Mm 

F: Øhm, og det er det samme med Fairtrade, altså hvis jeg kunne købe noget sukker og så det hedder 

Fairtrade’et på, jamen så vil jeg hellere støtte det, så i fremtiden tror jeg at jeg vil gøre det mere.. 

I: Og hvad er det der afholder dig fra det nu? 

F: Jamen det er mest pengene tænker jeg altså 

I: Ja 

F: Ja, det er det, fordi man vil også gerne så meget andet jo, ikke?  

I: Mm, jamen det er jo det, der er mange ting.. 

I: Jamen så synes jeg at vi skal lege en lille leg (forbereder dug og billedkort) Hvis du forestiller dig at 

her inde i midten det er det som du synes er allermest dig, og jo længere ud du bevæger dig  jo 

mindre kan du identificere dig med det produkt, jo mindre dig er det. Og hvis du kommer uden for 

cirklen så er det noget som du synes er decideret ikke dig. 

F: Okay.. er det i forhold til hvad jeg køber eller hvad jeg kan identificere mig med også? Fordi jeg 

køber stort set aldrig Cocio, men jeg kan jo som sådan godt lide det..  

I: Ikke så meget hvad du køber, men mere hvordan du gerne vil opfattes eller hvad man skal sige.. 
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F: Okay. Jamen Cocio køber jeg faktisk aldrig, men jeg kan da godt lide Cocio det er sådan en god 

gammel 80’er drik, den er meget fræk. Peanuts kan vi jo godt lide i ny og næ til en gang øl, og 

chokolade, altså sådan en Anthon Berg her den virker sådan en lille smule dyr og fin med Fairtrade, 

så jeg ville da gerne købe den, men chokolade er heller ikke det jeg køber allermest af, sådan..  

Matas naturbodylotion, der er jeg heller ikke.. altså jeg går tit efter det der mærke.. 

I: Svanemærket? 

F: .. for at det er godt mod miljøet, men det er heller ikke noget der altid påvirker overhoveder.. 

I: Mm. 

F: Ota Solgryn ja, men eh, også vil jeg faktisk gerne købe gryn som er økologiske fordi der en gang var 

noget i TV-Avisen med at der var lidt kræft i dem der osv og så tænkte jeg at det er næsten så rent 

produktet som man overhovedet kan.. det er bare direkte fra korn, så hvis det ikke er sprøjtet er det 

jo bedre, ikke? 

I: Mm.    

F: (pause) øhm, det her det er heller ikke noget jeg køber i sådan chokoladekiks selvom det er 

økologisk eller noget, det er ikke lige.. 

I: Mm. 

F: Brown Sugar Shower Gel, ej det heller ikke, jeg går ikke så meget op i det der (griner) 

I: Når du siger du går ikke så meget op i det er det så....? 

F: Det er produktet  

I: ..produktet.. 

F: Ja, for jeg kan jo godt se at der er meget økologisk og små mærker på meget af det men, øh, hvis 

det ikke er et produkt der siger mig noget, så er jeg sådan lidt ligeglad med at der er de mærket på, 

mmm.. 

I: Ja. 

F: Økologisk havre, det er heller ikke.. 

I: Men hvis den nu havde været en økologisk havregryn...?  

F: Så havde den lige været lidt højere oppe, ja.. lige nøjagtig.. 

F: Øhm, så er det Earl Grey tea, hvis te det er sådan lidt Fairtrade’et når jeg står og vælger te, nu er 

det også noget der holder længe når jeg først har købt det, men det kan jeg også lidt lide at det så er 

fornuftigt. 

I: Mm. 

F: Igen har vi så en Cocio at den så er økologisk, det er jo bedre det er det samme med Heinz 

ketchup, hvis den er økologisk så er den bedre, men den er også det dyrere, så det bliver som regel 

bare den almindelige Heinz jeg så køber.. 

I: Mm. Og når du så siger den er bedre, hvad er det så du..? 
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F: I værdierne, smagen er nøjagtig den samme, øhm, men det er ren værdimæssigt så vil man hellere, 

så vil jeg hellere støtte det der så er økologisk og Fairtrade, men jeg stod lige i forgårs og kiggede på 

ketchup og der var to Heinz til X antal penge, hvor den ene næsten var gratis og var den økologiske 

som næsten kostede det den ene kun kostede fordi det andet var på tilbud, så købte jeg den 

almindelige, selvom jeg ellers gerne ville have gjort det andet, men sådan er det jo! 

I: Mm. Ja.  

F: Øhm, Fairtrade jeg vidste slet ikke at de var i diamanter, og ringe og smykker... 

I: Mm.. det kommer lige rundt om hjørnet  

F: Nå okay! 

I: Vi har taget den med fordi vi synes det er meget sjovt... 

F: Ja helt sikkert.. Er det i forhold til diamanter.. 

I: Guldet og diamanterne 

F: okay, ja.. 

I: Så det er for at komme noget.. det er igen det med vilkårene.. 

F: Nå okay, det er faktisk.. det er rigtig godt tror jeg, for det er noget af det værste næsten, altså ed 

diamanter jo og alt det der Blood Diamonds, så hvis man ved at de får lidt bedre forhold, jamen det 

vil da helt sikkert øge værdien på smykkerne eller ringen, det kommer faktisk herop, det er ikke 

noget jeg lige går og køber, men det ville helt sikkert være med i mine overvejelser, hvis jeg skulle 

give min kæreste en ring eller en forlovelsesring eller noget.. hvis jeg ved, så ville jeg have det bedre 

med at give den.  

Og det her, ja, det kan jeg også godt lide hvis prisen er fornuftig, så vil jeg gerne hoppe på den. 

Anthon Berg chokolade, uden..    

I: Altså bare som i almindelig chokolade.. 

F: Øh.. Cultura...ja det.. 

I: Eller bare en yoghurt... 

F: Jo jo, men eh.. der køber jeg så vidt, hvis prisen er den samme, så hopper jeg helst på en økologisk, 

men ellers så bare en almindelig.. 

I: Ja.. 

F: Og Fairtrade bananer, om det er Fairtrade eller om det er et andet et der virker godt for miljøet, 

det betyder ikke helt så meget for mig, men den er helt sikkert, for det er noget jeg kigger på 

heroppe.. 

I: Der er det miljøet, der..? 

F: Ja. Kaffe det drikker jeg slet ikke så det er jeg sådan set ligeglad med, den kan komme helt herud. 

Igen hvis det er økologisk så, og Fairtrade og Max Havelaar, så er det fornuftigt men det er aldrig 

noget jeg køber så det er ikke noget der involvere mig.. 
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I: Nej. Hvad hvis du skulle købe det til gæster eller en gave eller? 

F: Nej, altså jeg har købt det direkte når jeg har været ude at rejse i Mexico og lignende og så har jeg 

købt det hjem, men det.. nej... nej.. 

I: Nej. Fint. 

F: Så har vi denne her, jamen den vil så komme højere op endnu, fordi der er endnu mere alt det der, 

selvom jeg ikke kender selve mærket er det sådan noget Coop og jeg mere kender Anthon Berg, 

jamen i og med at den har alle de der mønstre på så ville jeg tage den, hvis prisen var nogenlunde.. 

I: Mm. 

F: Så er der simpelthen sådan nogle sko her som er kommet lidt a la Fairtrade.. 

I: Mm. men Fairtrade er også bomuld, så det kunne også være tøj, bluse, T-shirt et eller andet.. 

F: Ja, mmm.. den er svær, jeg har faktisk selv gået og tænkt over det her på det sidste i forhold til at 

man gerne vil købe bedre med tøj, men øhm..  

I: Hvad har du tænkt? 

F:... men hvis jeg kigger på hvad der ligger inde i mit skab, så er det ikke noget jeg går så meget op i. 

I: Men du kunne godt? 

F: Jeg kunne godt tænke mig at der var meget mere over det, fordi jeg gik og tænkte på det den 

anden dag i forhold til at man hele tiden har så meget imod at sådan noget for eksempel Hennes og 

Mauritz det er så billigt tøjet og det er sikkert også fordi at de i virkeligheden har lidt dårlige forhold 

selvom de siger at de kontrollere det, hvor jeg tænkte når ja, men altså et eller andet dyrt Hugo Boss 

de har sikkert ligeså dårlige forhold, men de tjener bare mere på det i forhold til mærket, hvorimod 

der er ikke så mange som ligesom siger det her er godt, det har været godt både for dem der 

producerede det og for naturen og så videre og så videre, og hvis det er så er det sådan mere ovre i 

noget lidt alternativt næsten, og nogen gange kommer de en enkel T-shirt ind i sortimentet hos de 

almindelige mærker, men så er det ligeså meget designet, hvor man tænker når ja de har lavet en 

enkel, så det betyder ikke så meget. Men det er noget, det er noget jeg håber der kommer mere af.. 

I: Mm. så hvis der kom mere og der også var flere penge på bankbogen hvordan ville klædeskabet så 

se ud? (griner) 

F: Jamen så ville der komme mere af det, så ville jeg tænke mere over det, altså også bare sådan 

noget som hele den der Red line fra Aids, at det ville jeg da også gerne, det tænker jeg da over selv, 

da jeg overvejede om jeg skulle have sådan en I-pod og også med Converse sko osv osv.. Så det er da 

noget der vil påvirke en specielt også hvis man så havde lidt flere penge osv. så helt sikkert.. 

I. Mm.  

F: Ja knækbrød det kan vi godt købe, og der tænker vi ikke så meget over om det er økologisk eller ej, 

bare der er fibre og at det er nogenlunde fornuftigt.. Så har vi sådan en.. økologisk Gevalia, ja, altså 

det der, det var 100% Columbia, men siger jo ikke noget om det.. 
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I: Næ.. 

F: Lad os smide den herop, jeg tror godt jeg ville, hvis jeg skulle købe, jeg køber nogen gange noget 

kaffe for bare at have til gæster og sådan noget, og så har jeg faktisk købt sådan en økologisk Gevalia, 

for at det så var den jeg havde liggende.. Og denne her, ja, jeg vil helst købe økologisk mælk og det 

gør jeg også sådan hver anden eller tredje gang.. 

I: Clinique’en kommer ned og ligge sammen med ansigtscremen  

F: Ja, det gør jeg mig ikke så meget i (begge griner)  

I: Hvad hvis du skulle købe det til din kæreste? 

F: Jamen så synes jeg at jeg har set det her mærke flere steder hos mange veninder så, så ville jeg 

måske kigge efter den, selvom den her har noget økologisk.. 

I: Så det ville mere være brandet? 

F: Ja.. tror jeg. Øhm, Ben&Jerry’s det er heller ikke noget jeg gør mig så meget i, men det at det så er 

Fairtrade is for eksempel.. når jeg køber is.. (pause) hvad køber jeg så? Ja, lad os lægge den her 

omkring. 

I: (griner) 

F: Mørke rosiner, ja den har jeg kigget på, mm.. og den skal herop og ligge ca. sammen med de der 

Cirkel kaffe.. Og grøn lemon, er det noget te?  

I: Ja 

F: Mm. Det er meget sjovt at se. 

I: Mm. Så du har en økologisk mælk og du har Fairtrade bananer og Fairtrade te som det der næsten 

er tættest på dig 

F: Ja. det tænker jeg meget over, altså jeg købte bananer her den anden dag hvor det var at der var 4 

for X antal og nogle andre nogle hvor jeg tænkte, jamen der tog jeg altså de økologiske bananer..  

I: Mm.     

F: og det her det er som sagt hver anden eller tredje gang jeg så vælger den økologiske mælk, for jeg 

vil gerne, men i og med at jeg drikker meget mælk er det også lidt dyrt i længden når man kun er 

studerende, så det er en gang imellem. Og te, der har jeg både økologisk og ikke økologisk te, men 

når jeg selv er nede og kigge på det så vælger jeg som regel den økologiske eller Fairtrade. 

I: Mm. 

F: Man siger hele tiden økologisk eller Fairtrade selvom det jo er to forskellige produkter men 

stadigvæk. Mm.. 

I: Så hvis jeg nu gik hen og åbnede dine køkkenskabe og kiggede på alle de her ting, hvis vi nu sagde 

at der stod noget a la det her derinde ikke? 

F: Mm. 

I: Hvad tror du så at jeg ville tænke om dig? 



 

20 
 

F: Så tænker du at, øh, arh, hvis du lige havde været her for to dage siden så havde bananerne ligget 

der ikke? (begge griner) og lige nu der ligger en almindelig mælk og teen ved jeg faktisk ikke om jeg 

har Fairtrade eller om jeg ikke har, men det ved jeg at det har jeg haft, det har jeg meget af, og der 

nok også stadig lidt, men det er ikke noget jeg drikke i øjeblikket.. Men det viser nok også at jeg 

gerne vil mere end jeg gør, i forhold til sådan som jeg har lagt det, men der ligger nok også almindelig 

havregryn og knækbrød, øhm, så ja, man vil  nok mere end hvad man gør i hvert fald. Men jeg vil så 

også sige at jeg tror jeg gør det mere end måske så mange andre lige i samme aldersgruppe og miljø 

og sådan noget.. lidt mere, ikke rigtig meget..  

I: Mm.. Jeg vil lige tage et billede af det (tager billede) 

F: Altså denne her den gælder også lidt i forhold til økologisk smør ikke, det har jeg blandt andet 

stående derinde, nu hvor jeg ikke købte en almindelig smør.. Same same (Fniser) 

I: Men hvordan vil du gerne have at jeg skal opfatte dig? Eller vil du have at jeg skal opfatte dig på 

nogen bestemt måde fordi der ligger en økologisk mælk frem for en almindelig mælk? 

F: Næ, det vil jeg faktisk ikke, øhm, jo det er jo kun godt, jo flere der køber økologisk og Fairtrade jo 

bedre, men jeg synes ikke vi skal opfatte hinanden forskelligt eller anderledes eller du er ikke god nok 

eller du er meget bedre eller så videre fordi du gør det ene eller det andet, det synes jeg mere er 

sådan et personligt valg end i forhold til hvordan andre skal dømme en eller opfatte det, synes jeg. 

I: Mm. Hvis vi nu leger at det er Fairtrade-manden der bor derinde i midten, og du så har de her ord, 

og du skal ligge dem op i forhold til hvad du kobler.. 

F:.. til ham? 

I: .. til ham  

F: Velgørenhed vil jeg helt sikkert lægge op ad ham, fordi at igen er det jo ikke noget man ved 100% 

men der er jo noget med at de ikke kun hjælper de fattige men de ligesom også giver noget til noget 

velgørenhed eller noget skolebygning eller et eller andet i den dur, så det ville jeg lægge op mod 

ham. 

I: Mm. 

F: Så ville jeg lægge denne her snoppet stadig inden for cirklen, fordi han vil måske føle at han er lidt 

bedre end de andre i og med at han køber det her Fairtrade, men det er ikke noget, det er ikke derfor 

han gør det, eller også er det måske sådan han vil blive opfattet, det ved jeg ikke, at det kan han 

gøre, men det er ikke sådan at det er meget forbundet med ham. Ligeværd, altså om han er ligeværd 

med os andre eller er det i forhold til de fattige? 

I: Eller om det udtrykker ligeværd 

F: ja, den kommer herop omkring, tror jeg.. 

I: Mm 

F: Fusk. Det er jo det man altid er lidt bange for i forhold til hvordan det fungerer alt det her, ja, fordi 
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det er stadigvæk noget der er lidt langt væk i forhold til den ganske almindelige lille hverdag. Det er 

noget man helst ikke vil forbinde med det, men det er nogen gange i baghovedet når man ser alle de 

her produkter, så jeg tror den kommer heromkring. 

I: Mm. 

F: Flippet, nej jeg synes sådan set ikke at han er flippet, men øh, han er måske også en lille smule   

mere alternativ end bare sådan en helt hardcore kapitalist, der ligesom... For dyrt.. 

I: Hvad tænker du om ham den hardcore kapitalist? 

F: Jamen jeg tænker han er, han tænker kun på sig selv, og måske ikke så meget på andre og hvordan 

de har det, det er ikke nogen han har noget forhold til og han er måske ligeglad, så han har bare 

travlt med at lave penge og leve sit liv ikk? 

Fairtrade, der.. ja, det er for dyrt, men jeg synes også at det er okay det er en lille smule dyrere i 

forhold til at det støtter også en god sag, og det er måske også lidt mere besværligt, det kræver lidt 

mere kontrol og så videre i forhold til de andre produkter, men den er helt sikkert tæt på, fordi at det 

er altså lidt for dyrt, det er jo det der stopper mig for at købe det.. 

I: Når du siger besværligt er det så for dig eller? 

F: Nej for dem, at kontrollere det og holde alt det der, så det kræver lidt mere end bare at sige okay 

sprøjt det der få det til at vokse op og så henter vi det. 

Øhm, bedre vilkår, den er tæt på, den er helt oppe ad. Fordi jeg håber at det betyder bedre vilkår for 

dem. At det er det det står for, ikke. 

I: Mm 

F: Luksus, ja, det er lidt luksus for at købe produkterne og det er også lidt luksus i forhold til det de får 

lov at leve i (griner), hvis man kan sige det sådan. Så den kommer også lidt tæt på, men alligevel også 

lidt ude. 

I: Mm, hvad mener du med at det er luksus at købe produkterne? 

F: Fordi du lidt kan tillade dig at gøre det hvis du har en lille smule overskud, men derfor er det lidt 

luksus. Men jeg tror også en ganske almindelig gennemsnits dansker, hvis de bare koncentrerer sig 

og ligesom disponerer pengene lidt anderledes så kan de også godt gøre det. 

I: Mm 

F: Men det er lidt sådan hvor det er hvis man tænker over okay skal alle mine ting i denne her vogn 

være Fairtrade eller skal de være ganske almindelige så vil der også være en difference på bonen til 

sidst. Så derfor er det lidt luksus.  

I: Ja. Så luksus det er også noget med, altså, overskud i flere forstande? 

F: Ja, både økonomisk og mentalt måske også. Altså det er indenfor den dur, ikke. Er det nemt? Altså 

det er jo nemt nok at få fat i, det er sådan set ikke noget problem. Ikke for alle produkter, men for 

nogen produkter. Så lad os da bare ligge den her. Det man lidt tænker med også med sådan noget 
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med Fairtrade, ehm, hvad var det jeg tænke på (pause). Ja, det er nok lidt om det bliver holdt i 

forhold til den der fusk, der ligger derover. Om det bliver holdt og hvad sker der hvis bønderne vil ud 

af det har man også nogengange hørt at det kan de ikke helt. Enten Fairtrade eller økologisk. Det er 

jo også sådan lidt, er der nogen problemer i forhold til det. 

I: Mm 

F: Også med den her sociale ansvar altså. Vi har jo socialt ansvar for andre, men i og med at det også 

er noget der ligger så langt væk, så bliver det sociale ansvar lidt mindre. 

I: Mm 

F: Men stadigvæk er det jo noget man gerne vil være med til at forbedre. 

I: Hvem tror du der påligger det der sociale ansvar? Hvordan bliver det sådan? 

F: Ehm, det er jo både en selv, men det er selvfølgelig også ens omgangskreds. Ja, og regeringen kan 

man sige, hele Danmark, ikke. Men altså.. 

I: Hvordan i forhold til omgangskreds? 

F: Jamen, æh, jeg tror vi påvirker hinanden meget ved at sige nå ja jamen jeg synes at de har det 

rigtigt dårligt der i Afrika f.eks. og de andre siger nå ja, men det er jo sådan de lever, det kan vi jo ikke 

lave om på og vi giver allerede meget i bistand og sådan noget. Vi har hjulpet den vej. Nå ja, men det 

er måske ikke noget i forhold til at hjælpe den enkelte lille farm dernede osv.  

I: Mm 

F: Så det er lidt med ens omgangskreds om det også er noget man snakker om, tror jeg. Forvirrende. 

Ja (pause) jeg vil i hvert fald gerne have mere information, omkring hvad det lige nøjagtigt er og hvad 

er fordelene og ulemperne, konsekvenserne osv. Også i forhold til hvor meget er økologisk og er det 

overhovedet økologisk som er en del af det eller er det ikke, så den kommer også lidt tæt på 

I: Mm 

F: Sådan der tror jeg. Prestige (pause) neej. Det er jo lidt prestige at købe Fairtrade produkter, men 

det er jo ikke sådan. Jeg tror den kommer heroppe omkring luksus. 

I: Mm 

F: Medmenneskeligt, ja. Det er jo medmenneskeligt at prøve at hjælpe andre til at få en bedre 

hverdag og liv så den kommer da herop. 

I: Er det også noget at det du tænker på når du vælger det? 

F: Lige nøjagtigt. Ja lige nøjagtigt så den skulle lidt tæt på synes jeg. Det er fordi altså jeg håber at de 

får det bedre. Så vi har det jo i virkeligheden godt nok, så hvis vi kan hjælpe andre vil det jo være 

rigtigt godt.  

I: Når du siger “vi” så mener du.. 

F: Ja, heroppe i den vestlige verden. Altså i Danmark f.eks. Vi har det jo, vi har det jo i virkeligheden 

rigtigt godt. Så man skulle jo nok kunne sørge for at andre kunne have det lidt bedre. 
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I: Mm 

F: Ehm, kvalitet - ja både og. Jeg føler at det er bedre kvalitet i og med at hvis det er økologisk og 

det.. osv. Men i og med at produkterne f.eks. økologiske æbler og lign ikke er lige så spændende 

I: Mm 

F: Kvaliteten er god, men man føler lidt at det er den ikke altid. Ehm, jeg synes den skal tæt på her, 

men ikke helt oppe af.  

I: Hvis du har et Fairtrade produkt som ikke er økologisk.. 

F: Jamen det er det så er kvaliteten ikke lige så god som hvis det var økologisk, synes jeg. 

I: Ja 

F: Ehm, jeg synes et eller andet sted det kunne være fedt hvis det var at man kombinerede og sagde 

Fairtrade det er også altid økologisk. Fordi du ved simpelthen, okay, jamen så er det økologisk, det 

er.. det er godt for dyrene, det er godt for ehm miljøet og det er også godt for menneskene. For det 

tænker økologi måske ikke så meget over til hverdag. Så derfor ville kvaliteten være lidt bedre og der 

ville være endnu mere tiltro til, så ville jeg nemlig hvis jeg stod mellem de to honninger, så tager jeg 

den der. 

I: Så ville du helt sikket tage den, uhm 

F: Men der er jo noget med at den måde de producerer det eller sådan noget, jeg ved ikke lige.. Så, 

økologisk, det er jo ikke alle produkterne, men det er alligvel noget der skal lidt tæt på her ikke? 

I: Mm.  

F: Øh, miljø, ja.. miljø, men øh, igen jeg føler lidt i forhold til bananer jamen om det er Fairtrade eller 

bio-halløj, så tænker jeg bio-halløj er ligeså godt fordi det er bedre for miljøet, og Fairtrade har 

måske ikke gjort så meget for miljøet. Det kan jo stadigvæk godt blive sprøjtet så vidt jeg har forstået, 

men at de måske bare ikke sprøjter med ligeså meget syre i forhold til menneskernes hud.. så den 

kommer også heroppe med.. heromkring.. Det er godt, helt sikkert!  

I: Helt sikkert? 

F: Helt sikkert godt, ja, det er jeg ikke i tvivl om. Øh, gennemsigtighed, nej den mangler der lidt. Øhm, 

det skal være mere sådan så man ved okay, hvad er det lige nøjagtig, hvor kan jeg få det, hvad står 

det for osv. så den kommer måske her så.. 

Trendy, neej, det var det måske lige da det kom frem, men nu er det jo ikke sådan noget man gør 

fordi det er mode og trendy, det er bare meget fint. 

I: Mm. 

F: Value for money.. både og ikk? Både og, value for money altså... man får mere værdi for pengene i 

og med at man køber og man støtter noget godt, men rosinerne smager også næsten af det samme, 

så, øh.. og det samme med ketchup’en, så det er sådan lidt en selv, hvad man føler til den.. jeg tror 

den kommer heromkring.. 
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I: Mm. 

F: Øhm, tilgængeligt, ja det er det helt sikkert med fødevare produkter og sådan de fleste af dem, 

ikke det hele, jeg tror også det bliver rodet hvis vi skal vælge imellem det ved alle produkter, men jeg 

synes godt at det kunne være mere tilgængeligt, så jeg tror også at den kommer herop. 

I: Ja.  

F: Mm (pause) dyrt.. ja, det er jo altså desværre lidt dyrt det synes jeg i hvert fald.. så den må jo 

hellere komme lidt tæt på..  

Uretfærdighed, der er meget uretfærdighed i verden, og det er jo det... 

I: Men synes du det symboliserer uretfærdighed? 

F: Nej, det er tværdigmod kan man sige. Sundt? Ja, jeg synes jo umiddelbart at de fleste Fairtrade , 

det er jo sådan set som regel sunde produkter næsten.. 

I: Hvad er et sundt produkt for dig?  

F: Et sundt produkt for mig det er.... det er jo bare noget der er godt for kroppen, kan man sige, det 

er ikke så meget med hvilke værdier der ligger bag det, men bare sådan rent hovedsagligt er det 

sundt, te er sundt nok, bananer er sundt nok, sukker ja til en vis grænse, men det.. jo jeg synes 

umiddelbart at man forbinder det lidt med sunde produkter, men ikke helt, men lidt.. Men i og med 

at det ikke er økologisk, så er økologisk lidt sundere, så derfor kommer den faktisk lidt længere ud.. 

I: Hvorfor er økologisk lidt sundere? 

F: Fordi der ikke er alle de sprøjtemidler i 

I: Ja, Mm.. 

F: Ligegyldigt! Nej det er Fairtrade jo ikke, han gør det jo netop fordi han netop ikke er ligegyldigt 

med alt hvad der sker. Naturligt, jeg ville ønske det var naturligt at det bare var sådan det var, at alt 

var Fairtrade’et, at man slet ikke havde brug for det mærke, så det hele fungerede bedre, og mange 

af deres produkter er jo også sådan lidt natur-produkter, øhm, så den skal lidt tættere på, men det er 

ikke sådan det helt vigtige.  

I: Det er ikke så vigtigt? 

F: Nej... Egoistisk, det er han jo ikke, det er han jo netop ikke, så den kommer faktisk helt herud ikk? 

I: Mm.. 

F: Utroværdig, øh... nej. Det er jo det, man vil jo gerne (pause) stole på ham, men i og med at man er 

sådan.. så kommer den herover.. 

I: Mm. Ja, så hvis du skal summe det op? 

F: Ja, så er det jo alle de lidt positive og det gode der ligge inde ved ham kan man sige, øhm, ud over 

at han er lidt forvirrende, ikke? (griner) 

I: Han er lidt forvirrende? 

F: Ja, så vil jeg da sige at det er da.. Det var egentlig meget sjovt, ja okay, så det er lidt dyrt også ikke? 
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Øhm, men jo.. (pause) Det er i hvert fald positivt og godt det meste der ligger der, altså 

medmenneskeligt, godt, miljø og bedre vilkår, velgørenhed, socialt ansvar osv. altså.. 

I: Det er de ting du tænker mest på? 

F: Ja. Det må det åbenbart være.. Sådan lidt tilfældigt, men.. (begge griner) 

I: (tager billede) 

I: Synes du der er et ord du savner? 

F: Om der er et ord jeg savner? 

I: Mm 

F: Øhm, næ.. altså man tænker jo på fattige mennesker, der er ikke noget med fattig der, øhm, så 

(pause) ja, så mangler der måske ordet overskud.. 

I: Ja? 

F: Fordi både han har overskud og man har måske også selv lidt overskud til at købe det. 

I: Han har overskud fordi? 

F: Fordi han ligesom har tid til at tænke på andre og gøre det godt for andre ikke? 

I: Ja. 

F: Øhm.. 

I: Og man har selv overskud? 

F: Og man har selv overskud, ja lige nøjagtig. 

I: yes, jamen så vil jeg i stedet mens jeg pakker det her væk, så vil jeg spørge dig hvis du læser det 

der, og hvis vi siger at det står i Politiken. 

F: Det står i Politiken! Okay.. 

I: Hvad tænker du så? 

F: “Fairtrade begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption” (pause) Ja, det er jo sådan 

noget man også lidt har fået ind nogle gange, som jeg tror også jeg prøvede at nævne tidligere. Hvad 

sker der hvis de vil ud af det i forhold til fattigdom, har det selv så mange valg, hvis først de har sagt 

ja og nej til at være med i det osv. men øh, men jeg synes netop at det er frihandel og ikke Fairtrade 

der medfører fattigdom og korruption, øhm, så man skulle nok lige bytte om på de to ord, fordi at 

Fairtrade prøver netop at sørge for at de ikke lever ligeså fattigt, som de gør, og det er jo pga. alt det 

her kvoter osv. vi har, der gør at der er fattigdom og der er korruption, fordi der er nogen der prøver 

at komme ud af det ved ligesom at ja, finde en bagdør. 

I: Ville du tro på det, hvis du læste det? 

F: Ej, men jeg tror måske jeg lige ville gå ned og læse det med småt der kom efterfølgende, fordi hvad 

er nu det for noget? Hvorfor skulle det gøre det? Så umiddelbart så nej, det er jo helt modsat. 

I: Hvad hvis du læser det her? 

F: “Fairtrade er fup”. Så ville jeg også gå ned og læse lidt om det. Hvorfor er det det? Er det bare 
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nogen der i virkeligheden har lavet penge på vores gode vilje, eller hvad? Jeg ville altid håbe at det 

var det ikke, men det er jo netop den man frygter lidt, at der er om end ikke hele vejen igennem, 

men nogen steder er lidt fup med i det. 

I: Mm. Hvis det så var en eller anden enkeltstående historie f.eks. denne her “Fairtrade gør ingen 

forskel for te-plukkere”, og vi så siger at der rent faktisk har været en journalist fra Politiken, der har 

været nede på en enkelt te-plantage og set at han synes ikke at det gjorde nogen forskel? 

F: Ja, ligesom jeg sagde at Fairtrade kun valgte den te-plantage fordi at her var forholdene gode nok 

til at de kan sætte mærket på, men de har ikke gjort nogen forskel.. 

I: Og hvis du læste den historie... 

F: Det ville smitte af på de andre produkter også..  

I: Ja 

F: ..det ville det, fordi man ikke ved mere, man ved ikke bedre. Hvis nu, man glemmer måske lige at 

tænke over okay men han har kun besøgt en te-plantage, han har ikke besøgt de 50 andre der også 

ligger, men øh, men derfor tænker man sådan lidt, fordi man netop altid er lidt bekymret overfor er 

det lidt noget fusk, er det lidt noget fup eller gør jeg virkelig en forskel? Gør Fairtrade virkelig en 

forskel? Og derfor hvis man så får at vide Fairtrade gør ingen forskel for te plukkere, plantagen så 

sådan ud før og efter Fairtrade var der, i virkeligheden gjorde det en forskel i og med at da de så ikke 

længere kunne levere til Fairtrade, jamen så mistede de et eller andet hvad ved jeg.. Nå men så har 

det faktisk været dårligt ikke? 

I: Mm 

F: I om, der har jo kun været gode ting forbundet med det, og det ville så også smitte af på de andre 

produkter som har Fairtrade, men på den anden side set, så i og med at det er noget man holde af, så 

vil man også ligesom læse det med småt, og sige: kan det være rigtigt? Altså, jeg ville nok gå ned og 

læse de der.. 

I: Hvad ville Fairtrade kunne gøre?  

F: For at overkomme sådan nogle der? 

I: Hvis du stod i denne her tvivl, hvad ville så kunne hjælpe dig, eller hvad man skal sige? 

F: At Fairtrade måske så, altså jeg tror, jeg ved ikke om jeg ville gå ind på deres hjemmeside, det tror 

jeg ikke jeg ville gøre for det har jeg ikke lige tid til i hverdagen. Men om ikke andet så hvis der står på 

deres hjemmeside at i nogen situationer, så det hele ikke er rosenrødt inde på hjemmesiden, men at 

der også står at i nogen situationer er Fairtrade, har de ikke nødvendigvis forbedret vilkårene, men 

de har fundet steder hvor de kunne skrive under på, at her er vilkårene gode nok i forhold til andre 

lignende steder i samme land f.eks. Okay, jamen så ved jeg godt at det ikke altid kun er dem der går 

ind og gør en forskel, men at de bare er opmærksomme på at der hvor det kommer fra er godt, så de 

ligesom prøver hele tiden at sige at det er dem der gør det bedre, men at de bare sikre sig at det er 
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fornuftigt, eller at de i forhold til at der har været en skandale om det, så selv kommer ud og prøver 

at promovere og skrive om det efterfølgende, ehm, både i butikker i blade, aviser og så fjernsynet så 

vidt muligt, kommer ud og så siger, okay altså vi ved at der er den her kritik i forhold til det, men det 

her er sådan situationen ser ud. Og igen ikke gør det helt rosenrødt, fordi vi ved der ikke er noget der 

er helt rosenrødt, men bare ligesom fortælle helt reelt det er sådan og sådan det foregår. Og den 

journalist har taget fejl pga. det og det, eller at det er sådan nogle af stederne men andre steder er 

det sådan her. 

I: Mm. Ja. Hvis jeg fortæller dig at der faktisk er 1000 Fairtrade mærkede produkter i Danmark, hvad 

tænker du så? 

F: Jeg tænker okay! Det var rimelig meget (begge griner) Jeg har måske regnet med, det er bare et tal 

fra luften, men en 3-400 maks, så igen er det så også lidt dårligt promoveret synes jeg i forhold til at 

man jo altså går nede i det der supermarked flere gange i løbet af en uge næsten. 

I: Tror du at du skulle et andet sted hen for at finde dem? 

F: Det kunne man sagtens. Man kan altid opsøge det i sådan nogle lidt små special butikker og sådan 

noget, men der handler jeg ikke. 

I: Nej 

F: Så det er jo et fedt at de er der kan man sige. Det er godt til dem som virkelig går op i det, men  

hvis de ligesom vil ud og have en lidt større bid af lagkagen og henvende sig til flere almene 

danskere, jamen så skal de være der hvor de kommer og ikke i sådan nogle special butikker kun. Øh, 

og så vil jeg sige at det som der måske også gør det, og det kan jo også godt være at det har noget 

med produktionen at gøre, det er at nogen gange de produkter som Fairtrade er på er måske 

produkter man ikke selv bruger så meget. 

I: Mm. 

F: Det er måske mørk chokolade og det er.. vin og chokolade det kan vi jo godt lide, men det er sådan 

du ved honning og te og chokolade og vin og sådan noget. Det er lidt de der produkter som du ikke er 

nede og købe hver dag. Altså du ser det jo aldrig på osten, du ser det heller ikke på mælken at det er 

Fairtrade, så på den måde er det jo også lidt derfor at det bliver sådan lidt skjult, men øh.. 

I: Men er der et produkt du savner? 

F: Altså hvis det var Fairtrade? 

I: Mm 

F: Øh.. 

I: Et hvor du har tænkt at, hvorfor er det her ikke Fairtrade eller noget i den stil? 

F: Ja... nej, for der går jeg nok sådan mere ind og kigger på så dyre-vilkår og miljø faktisk, så det er 

mere sådan økologisk, hvor jeg tænker, hvorfor var der ikke lidt mere økologisk, men øh, nej ikke 

noget jeg sådan har gået og tænkt over at jeg manglede. Det er jo - igen - er det jo også derfor at 
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Fairtrade er i en svær situation fordi de skal jo ligesom overbevise os om at vi skal købe noget andet 

fordi det jo er bedre, det er jo ikke sådan noget vi tænker over, hvis ikke de fortæller os det lidt, altså 

fordi der er så travlt i hverdagen, ikk?   I: Mm 

F: Nogen gange kan man tænk over det men så glemmer man det den dag man står nede i butikken 

alligevel.. 

I: Så travlhed spiller en rolle? 

F: Det gør det helt sikkert, og en vane, altså og de oplevelser man har. Nu har jeg haft en god 

oplevelse med den skide honning, så køber jeg den igen og igen, men, og jeg har heller ikke haft 

nogen dårlig oplevelse med Fairtrade, men det er noget man måske sådan lige glemmer: okay jeg 

står dernede og køber chokolade, når men det er ikke Fairtrade, men jeg skulle også bare have 

chokoladen og så videre. Så tænker du ikke mere over det, hvis den anden ikke lige ligger ved siden 

af eller, ja whatever ikke? 

I: Mm.  

F: så, ja, men noget mere promotion og rabatter, altså fordi igen, hvis der havde været, jeg ved godt 

det er svært når det er dyrere, men hvis der havde været to økologiske ketchup’er jamen så havde 

jeg købt to økologiske i stedet for den anden. Men nu var det den anden vej rundt, altså, man kunne 

næsten 50% så gør man jo det!  

I: Ja. Selvfølgelig.. 

F: Men det er jo svært, men det er heller ikke så tit, det er lidt med chokolade, det er heller ikke helt 

så tit at der sådan rigtig er promotion og rabatter på Fairtrade produkter føler jeg i hvert fald. 

I: Hvis nu du var på café og drikke te, og du så kunne vælge imellem Fairtrade og en ikke Fairtrade, 

hvad ville du så vælge der? 

F: Det kommer an på hvad prisforskellen var 

I: Mm. Hvis nu det kostede det samme? 

F: Hvis det kostede det samme.. 

I: Ja eller et par kroner...         

F: Så tager jeg Fairtrade, men ligeså snart det er fem kroner eller mere, så vil jeg ikke gøre det, fordi 

at, det er så specielt også lige ved café for de tjener allerede kassen på at sælge varmt vand ikke? 

I: Jo 

F: Så der ville jeg slet ikke gå ind og smide mere i, øhm, men hvis det var den samme pris eller en 

enkel krone eller sådan et eller andet, så ville jeg godt.  

I: Ja. Du snakker meget om det her med at gøre en forskel, så for dig, hvis du skal gøre en forskel, er 

det så noget som er en personlig værdi eller er det noget du føler dig presset til, eller? 

F: Nej jeg synes måske (pause) netop ikke vi føler os pressede til det, hvilket både er godt og dumt.. 

I: Mm. hvordan? 
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F: At øh, jeg synes hvis du ikke gør en forskel, jamen så er der ikke nogen der løfter nogen pegefinger 

af dig, så kan du leve ligeså godt og måske bedre, hvad ved jeg, men øh, så jeg tror meget mere at 

det er sådan personligt hvordan man har det. Og det er jo nok noget man har med hjemmefra og fra 

sin omgangskreds og sådan noget, og ikke helt så meget hvordan man bliver, altså for der er man 

selvfølgelig blevet påvirket af medierne, men man skulle jo mene at vi var blevet påvirket mere eller 

mindre af det samme ikke. Så, jeg tror det ligger meget mere personligt end det ligger i at det er 

noget man skal gøre. 

I: Mm 

F: Det er ikke påduttet en at man skal købe Fairtrade, det synes jeg ikke 

I: Hvad for en oplevelse, hvis man skal sætte ord på det, får du ud af at købe de her Fairtrade eller 

Fairtrade og økologiske produkter?  

F: Man får det bare bedre med sig selv og man føler at  man har gjort noget godt i forhold til sig selv, 

og hvis det er økologisk miljøet, dyrene og Fairtrade så også bønderne. Øhm, og det har man det altid 

godt med, det synes jeg. Øhm, og så ville, ja, Når man køber det tænker man ikke jeg ville ønske jeg 

kunne købe mere, det er mere sådan efterfølgende når man køber de andre produkter, men man 

bliver glad bare det, om ikke andet bar det at to af produkterne er det ud af det man har liggende i 

kurven, så har man det også lidt bedre, så.. altså, lidt har og ret ikke? 

I: Jo, jo bestemt. Hvis du skal anslå dit Fairtrade forbrug, køber du meget eller køber du lidt? 

F: Jeg køber lidt. Jeg køber lidt, jeg ville gerne købe mere, men jeg køber lidt. 

I: Føler du dig loyal overfor Fairtrade i et eller andet omfang? 

F: Mm.. Ja i mit lille omfang er jeg 

I: Mm 

F: (pause) fordi jeg tænker over det når jeg står og kigger på nogle af de der produkter, men jeg er 

ikke 100% loyal, fordi altså selvom jeg har købt Fairtrade chokolade, så går jeg hen og køber en 

almindelig Tom’s chokolade næste gang, så på den måde er jeg ikke loyal, selvom jeg har været der 

en gang, kan man sige. Men jo altså, i org med at jeg tænker lidt over hvad er det for nogle mærker 

der sidder, nu den anden dag var detr to honning meloner til 15 kr. og så stod der “dansk” og så 

tænkte jeg, når det var da godt de er her fra Danmark, så tænkte jeg ejj.. det er ikke så godt at de er 

produceret her i Danmark og vi har ku midten af maj, fordi de jo produceret med al for meget 

kunststoffer osv. og på noget energi der slet ikke skulle have været brugt til det, ikke? 

I: Mm.. 

F: Så på den måde tænker jeg da lidt over det specielt med frugt og sådan noget, men ikke hver 

gang.. så kan jeg også godts stadig gå hen og købe æbler og appelsiner som er sprøjtet både det ene 

og det andet sted, fordi at de så lidt brune og stødte og kedelige ud og var dobbelt så dyre som de 

andre æbler og pærer. 
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I: Hvis man kunne få en dansk te ville den så blive valgt frem for en..? 

F: Nej 

I: Nej. Så det at det er dansk det betyder ikke? 

F: Ikke i forhold til mig, det ville det nok være i forhold til de gamle mennesker som ikke ved bedre,  

men ikke i forhold til mig, fordi det giver slet ikke mening at producere det i Danmark hvis vi gør det 

alt for dyrt og bruger alt for  meget energi og resourcer på det. Så det er jeg fuldstændig ligeglad 

med, jeg tror heller ikke at nødvendigvis kvaliteten vil være bedre, altså, så nej. Ikke i forhold til mig. 

I: Mm. Synes du at det at du køber Fairtrade i et eller andet omfang siger noget om din identitet? 

F: Hmm.. (pause) neej, jeg ved ikke hvad det skulle sige, altså, jeg har ikke tænkt at det skulle udstråle 

noget, så nej, men igen nok også fordi jeg ikke køber mere af det end hvad jeg gør. Hvis nu jeg købte 

næsten kun Fairtrade eller så meget Fairtrade som muligt osv. så ville det da nok sige lidt om min 

identitet: at jeg går meget ind for at hjælpe andre på den måde, men i og med at jeg gør det sådan i 

ny og næ og hver anden gang eller tredje gang eller sådan, så synes jeg ikke rigtig det siger noget. 

Ikke noget som jeg sådan går op i i hvert fald.  

I: Ikke noget du sådan tænker over? 

F: Nej 

I: Mm. Hvis du står i de her, jeg kom til at tænke på, hvis vi har sådan en situation hvor I sidder og 

snakker om Fairtrade, hvis der så sidder en i blandt som er fuldstændig modsat, eller sådan en som 

din far, ville du så mene at du sådan forsvarer Fairtrade, eller de holdninger der ligger bag? 

F: Ikke så meget faktisk. Jeg gør lidt, jeg prøver lige at påvirke den anden person lidt, men igen synes 

jeg også lidt det er et personligt valg man tager, og jeg synes ikke man skal presses til det og man skal 

heller ikke (pause) folk bliver ikke bedre eller dårligere af at købe det ene i forhold til det andet, fordi 

det er jo ikke deres skyld kun at tingene er som de er, men hvis man gerne vil prøve at hjælpe lidt til, 

jamen så er det jo godt, men derfor synes jeg ikke at jeg vil gå ind og så sige jamen du er også for 

dum og for ignorant, du tænker ikke over hvordan andre har det fordi du ikke køber det, fordi det 

synes jeg ikke for så ville Fairtrade nemlig få en negativ klang, mm, så det gør jeg ikke rigtig, men jeg 

prøver lige sådan og prikke lidt ikke? Og ellers er det jo bare helt i orden, for jeg køber jo heller ikke 

kun Fairtrade, så man kan jo heller ikke stå og pege fingre af eller kaste med sten når man selv bor i 

et glashus, vel? 

I: Nej selvfølgelig. Hvis nu at du står i supermarkedet og du står og kigger på den person der står 

foran dig i køen, og de produkter der ligger der er sådan udelukkende økologi og Fairtrade og 

stregkoden ligger opad, hvad tænker du så om den person? 

F: Jamen jeg tænker godt om personen. Jeg kan med det samme lide personen. Øhm, det viser at 

personen har tænkt over de produkter som er købt og også tænker over at den person der skal sidde 

og køre produkterne igennem, altså, jeg gør det selv som regel så vidt det er muligt ikke altid igen, 
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hvis man har travlt, men så tænker jeg tit over det når jeg lægger varerne på båndet, og øh, i forhold 

til at det er økologisk og Fairtrade tænker jeg bare godt der lige er en mere der også støtter det der 

og det er dejligt at se at det en en der tænker over det, fordi det er jo sådan lidt, det er jo.. man 

forbinder det med gode mennesker, folk som køber det, altså det er jo folk der vil det bedste. 

I:. Mm. Synes du at du bliver et bedre menneske af af købe det? 

F: (pause) Hm....Det er mikro-lille, men altså lidt gør man jo, fordi man, i og med at man vil hjælpe 

andre så bliver man automatisk også selv gladere og et lidt bedre menneske hvis man kan sige det 

sådan. Så, ja det synes jeg da. Hvis ikke jeg havde gjort det havde det jo ikke været ligeså godt, så 

havde jeg ikke prøvet at hjælpe andre. Men, derfor så til at sige at jeg er bedre end min nabo som 

ikke køber det, sådan kan det ikke gøre det. 

I: Mm. 

F: Men lidt synes jeg da  

I: At gøre lidt en forskel? 

F: Ja. Det synes jeg. 

I: Ja. Har det brand som, hvis du nu har Fairtrade sammen med Cirkel kaffe, har det andet brand 

nogen betydning for dit valg? Er der nogen sammenhænge hvor du tænker at Fairtrade er mere 

naturligt at se end andre?  

F: Eh, nej.. jeg vil altid sige brandet, hvis det får sådan en Fairtrade-mark på det vil altid kun få 

merværdi i forhold til mig.  

I: Mm 

F: Men igen da vi havde de to cremer, at den ene så var Svanemærket og den anden ikke var, jamen 

hvis jeg ved at jeg tror umiddelbart at min kæreste hun bedst kan lide den der Clinique, jamen så får 

hun den, fordi så er brandet vigtigere end det andet. Men hvis nu det får sådan en Fairtrade mærkat 

på så tænker jeg okay, så kan jeg bedre lide det. Altså, det kan aldrig skade et mærke at få Fairtade 

på synes jeg. 

I: Kan Fairtrade blive skadet af mærket? 

F: Øhm, (pause) Godt spørgsmål! (begge griner)  

I: Hvis nu det var, jeg ved ikke, benzin? 

F: Nej, det tror jeg faktisk ikke rigtig for det er aldrig rigtig Fairtrade’s skyld tænker man, for der var jo 

faktisk her for, nu tænker jeg lige Fairtrade er jo meget chokolade, og der var jo lige her for noget tid 

siden oppe i medierne at Tom’s den måde de behandlede kakao-bønderne osv. det var ikke så godt. 

Der begyndte man jo aldrig at relatere det til Fairtrade, og så tænke okay det er jo også fordi 

Fairtrade er sammen med Tom’s hvor er det dårligt. For du ved jo godt at Fairtrade ikke er på alle 

Tom’s produkter, men det er på nogen af dem. Så på den måde tror jeg faktisk ikke rigtig det skader 

Fairtrade. Sådan lige umiddelbart. Det har jeg ikke lige tænkt over. 
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I: Hvis du synes, eller når du synes at du gør en forskel hvis du køber det her Fairtrade produkt er det 

så nok at det bare er dig selv der får en god følelse eller betyder det noget for dig, hvis du kan dele 

den med andre?   

F: Det vigtigste er for en selv. 

I: Mm 

F: Det er bare det man selv har det lidt godt med at man har købt et fornuftigt produkt ikke? Øhm, 

igen som jeg nævnte altså, så i og med at man selv har en god følelse så vil man jo også automatisk 

dele den med andre, så derfor kan man jo godt når man så smider honningen op i teen  sige “ej, prøv 

at se det er det der” - eller den anden siger det. Så, så deler man det jo faktisk lidt med andre der. 

Men det er ikke sådan fordi at man løber ud og man sætter klistermærkaterne op i vinduerne 

efterfølgende og siger “hey se her engang!” Det er slet ikke.. det er mest til en selv personligt 

hvordan man har det. Fordi de andre får det jo, jo de får det sådan set også bedre kan man sige i og 

med at jeg lige har sagt at når man står i kassen, og man ser de andre købe det så får man det også 

selv bedre, hvis man selv køber produktet tror jeg. Det kan jo også være at folk der aldrig køber det 

får det dårligere af at se andre folk købe det, fordi de tænker nå, men det kan jeg bare ikke eller det 

gør jeg ikke eller sådan et eller andet. Det ved jeg ikke, men det er mest personligt tror jeg.  

I: Er der noget du gerne vil sige som du ikke har sagt.. nu har du jo siddet og snakket en time (Begge 

griner) Nogen afsluttende kommentarer eller bemærkninger? 

F: Næ, Det er godt I skriver om Fairtrade, så er I med til at udbrede det ikke (Begge griner) 

 

Alder: 25 

Uddannelse: Cand. Merc. International Business og CEMS i International Management  

Indkomst: SU ikke suppleret at andet job i øjeblikket 

Husstandssammensætning: Bor sammen med bror 
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Appendix 13 

Interview with Kenneth, May 25th, 2010 

 

I: Det første jeg vil gøre, det er at vise dig det her mærke og så høre hvad du sådan lige umiddelbart 

ser det? 

K: Altså selve mærket.. selve ikonet jo..øh... som befinder sig på midten af.. det ved jeg ikke, det giver 

mig sådan et indtryk af... det signalerer noget rundt.. dvs. det kunne godt minde noget om noget 

jord.. Jorden.. den er blå og grøn det... øhh.. der er noget.. ja.. det ved jeg ikke.. noget øhh... cirkel et 

eller andet.. (griner).. bæredygtighed..  

I: Hvordan tænker du bæredygtighed? 

K: Jamen bæredygtighed det er..øh... er jo når tingene er i system, det vil sige en cirkel, et..øh.. et, 

hvad kalder man det..? Et økologisk...system (griner).. 

I: Tænker du noget i forhold til farverne? 

K: Altså blå signalerer jo noget der er...rent.. måske.. eller sådan en.. det giver mig i hvert fald mere 

en glad association end en negativ association i hvert fald. 

I: Mm.. Hvordan?  

K: Øhm, jamen altså.. blå relaterer man jo sådan måske nok direkte til vand.. direkte til liv jo.. øhm.. 

så blå vil man nok altid associere med noget som øh.. har med liv at gøre, eller sådan i den retning. 

Og grøn det er jo... hvad hedder det?.. planter, træer, mm... noget der vokser.. 

I: Synes du det forestiller noget andet end en cirkel? 

K: (griner) Altså det kunne godt ligne, nu er jeg født i Fiskens tegn (griner) så øh.. altså det kunne 

godt ligne Fiskens tegn, hvis man.. øh.. med lidt god vilje, eller måske en hval... (griner) eller noget 

det ved jeg ikke. Men ellers så kunne det godt forestille... noget der lægger sig op af... øh... ying og 

yang måske endda.. 

I: Mm. Hvad tænker du ying og yang er? Eller hvad er ying og yang for dig? 

K: Det er jo, hvad hedder det..? Det gode og det onde, jo... 

I: Mm.. og det gode det er for eksempel? 

K: Jamen, det ved jeg ikke.. liv, glæde øhm.. 

I: Og det onde så? 

K: Faretruende.. øhm, det ved jeg ikke.. truende i det hele taget.. 

I: Tænker du på nogle bestemte produkter? 

K: Nu nævnte jeg jo vand før jo.. øhm.. det vil jo nok være min primære, men altså når jeg ser selve 

mærket, jo.. så.. i hvert fald i forhold til det øh... jeg har set i supermarkedet på produkter de 

bestemte produkter de er på, så det er altid.. øh...produkter som er, du ved, produceret af.. altså det 
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er.. ja, hvad kan man kalde det..? det er rustik produkter.. (griner) det er altid.. madvarer....tøj, 

øhm... den retning. Jeg tror aldrig nogensiden jeg har set et Fairtrade bord i hvert fald. Så når jeg ser 

det der logo, så.. øh.. så i hvert fald i forhold til produkter, så tænker jeg meget hurtigt at det er... 

hvad hedder det?. at det er et godt produkt, det er et sundt produkt, det er ikke et produkt so er 

blevet masseproduceret for eksempel.. øh, og som er blevet skabt for at skabe mere profit.. eller 

som, hvor der er ting der er blevet skåret fra eller.. at der er nogle led der er blevet effektiviseret i 

processen med at det er.. selve produktet der er landet på den hylde, som jeg står og kigger på..Mm.. 

så.. 

I: Hvad er sundt for dig? 

K: Øh.. Men altså, jeg kan godt lide øh.. hvad skal man sige, jeg har ikke noget imod at spise usund 

mad for eksempel. Jeg lever vildt usundt nogen gange, og.. kan også være helt ovre i den anden 

boldgade... det som jeg ser som sundt er nok mere noget som er.. det er sådan en.. sunde råvarer, 

øhm.. det vil sige råvarer som ikke er fyldt med pesticider, og forskellige kemikalier.. øh, for at rense 

produktet for de giftstoffer de har brugt for at øh.. producere øh.. større antal af det produkt eller.. 

I: Så det er mere produktets oprindelse og fremstillingen end det er en chokolade eller en banan? 

K: Jeg kan godt lide, hvis jeg går ned og køber et æble øhm... så kan jeg godt lide at når jeg sætter 

tænderne i det, at øh.. altså så kan jeg godt lide at jeg næsten kan se bonden lave det her æble for 

mig.. at han plukker det og at han rent faktisk har sat sin lid til at øh... jamen jeg foretrækker når man 

køber produktet at man rent faktisk ved hvad det er man putter i kroppen.. Og det med at der rent 

faktisk er nogen der tager ned og besøger de her mennesker og ser hvordan man laver det, synes jeg 

er.. enormt tillidsgivende.. i forhold til når jeg køber et produkt, som for eksempel ikke er mærket.. 

Der kan have stået en milliard mennesker og rørt ved det her brød eller frugt.. eller den her 

kaffebønne.. eller der kan være mennesker som er blevet slået ihjel der. eller jeg ved det ikke.. øhm, 

der er allemulige grufulde billeder man kan forestille sig i forhold til at øh.. det er et mad-produkt 

som man jo faktisk støtter når man køber det, ikke også?  

I: Hvis nu du skal tage Fairtrade som helhed, hvad forstår du så ved Fairtrade.. eller hvad forstår du at 

denne her ordning dækker over? 

K: Øhm.. Altså jeg har helt fra starten, første gang jeg hørte om det, været øh.. utrolig begejstret 

fordi at jeg læste om det faktisk... øh... i et eller andet blad.. et eller andet.. jeg tror faktisk.. ja, det er 

vel snart 15-20 år gammelt..  

I: Ja.. 

K: Ja.. og... det var lige efter at det var startet..eller faktisk lige efter at det var begyndt at blive en lille 

smule mere populært end da det startede op.. det virkede som om det var lidt mere græsrods 

(griner) ordning.... Der synes jeg at tanken om at de.. altså det jeg forstår ved det er, at de tager ned 

og besøger de mennesker som... laver et produkt.. og... hvad hedder det... tjekker hvordan de laver 
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produktet... og... siger det her vil vi gerne sælge til nogen danskere eller nogle tyskere eller nogle 

svenskere.. øh, og du får så nogle af pengene direkte.. eller vi sørger for at du får din, den rigtige 

gode pris for dine varer.. i stedet for at.. du skal sælge dem på.. hvad hedder det.. i forhold til... din 

lokale distributørs markedspris eller et eller andet. 

I: Ja? 

K: Sådan så at bonden rent faktisk får.. eller ikke bonden.. eller den person der producerer varen.. får 

en ordentlig pris.. og ligesom går udenom for eksempel øh... det store.. hvad hedder det.. EUs 

handelskonventioner.. som går ud og.. kontrollerer visse markeder, som så gør at... de varer som 

bliver produceret i Europa... naturligt får en højere værdi end varer der er produceret i Asien, 

Mellemøsten eller i Afrika. 

I: Kan du fortælle mig om sidste gang du har købt et Fairtrade produkt? Eller en af de gange hvor du 

har købt et Fairtrade produkt? 

K: Jeg købte Ben&Jerry’s vanille is i fredags tror jeg (griner) 

I: Ja.! Hvis du skal beskrive det som en oplevelse, hvad for nogle ord vil du så sætte på det? Hvilke 

tanker gjorde du dig? 

K: Ja nu.. de har ikke øh.. forfærdelig mange Fairtrade-produkter i 7-Eleven kl. 10 om aftenen.. 

I: Nej.. 

K: Eller i det hele taget... øhm... 

I: Synes du at det er et problem? 

K: Ja! Det plejer at være en af de mest... hvad hedder det.... brand sælgende butikker i hele byen.. de 

sælger jo stort set kun varer somer populære eller.. dyrere end normal pris selvfølgelig.. så det, jo, 

det synes jeg da er utroligt synd at der ikke er... fordi mange af de varer som har Fairtrade-mærket er 

jo faktisk sådan... øh... sådan.. de er mest populære.. der er i hvert fald gået lidt trend i at.. øh... at 

købe Fairtrade.. 

I: Mm.. 

K:.. også økologisk. Jeg tror måske også lidt trenden lidt er affødt af det store hype omkring økologi 

for eksempel.. som jeg synes er lidt overvurderet (griner).. 

I: Ja.. Kan du fortæller mere om det? 

K: Om økologi? 

I: Ja.. eller om denne her trend og hype og..? 

K: Jamen hvad hedder det, det er jo sådan... jamen altså....(tøvende).. når en ting bliver fremstillet.. 

mere lækkert end det egentlig er.. eller.. det får en eller anden historie.. eller noget du kan relatere 

til.. så..øh.. kan man sådan.. kan man få lyst til det eller sådan man kan tænke sådan ‘ej men det lyder 

sgu da lækkert‘.. i stedet for.. at man har et eller andet prangende billede at det kan du få til en billig 

penge.. så synes jeg i hver fald det har ligesom ændret sig, at i dag der kan folk godt lide at man får 
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den der historie eller.. man ligesom kan relatere sig til det man rent faktisk køber.. det produkt som 

man køber..  

I: Hvordan relatere? 

K: Jamen altså... det er svært at beskrive, men det er sådan... når du har et produkt som for 

eksempel... en mælk eller sådan.. hvis du.. har 100 forskellige mælk og vælge imellem så vil du vælge 

den mælk som du ved er lavet sådan og sådan, eller i hvert fald har en eller anden idé om er sådan og 

sådan eller.. for eksempel.. den mælk købte min mor altid.. så meget ofte køber du den, eller også er 

det lige omvendt.. den mælk købte min mor altid, så derfor køber vi en helt anden.. (griner).. 

Men når du går ned og skaber en historie for eksempel.. det er jo også det mange reklamer prøver, 

når de.. en lille dreng der sidder og drikker mælk, så når ja, da jeg var lille så drak jeg også mælk eller 

noget.. så får man lyst til mælk for eksempel.. øhm.. den der historie som man kan knytte til et 

produkt.. det er sådan.. så kan man relatere til det.. eller hvad hedder det.. er det ligesom om man 

kan næsten.. den bliver sådan en del af en.. Man kan næsten sige at.. øh.. produktet bliver.. en del af 

ens identitet.. 

I: Mm. Hvad, når du så købte den her Fairtrade is, føler du så også at den blev en del af din identitet? 

K: Man kan godt sige at øh... når vi nu tager isen som eksempel, at der er der jo også en milliard 

forskellige af de is og.... ofte.. halvdelen af gangene køber jeg også en.. deres chokolade-is som ikke 

er Fairtrade-mærket.. øhm, simplethen fordi den smager godt.. jeg har en anden tilknytning til den, 

men.. hvad hedder det.. når jeg går ind og åbner hylden og der rent faktisk er Fairtrade på vanille- 

isen.. øhm.. så kan jeg faktisk sådan stå og tænke for mig selv: okay.. (griner). så bliver man ligesom 

konfronteret med det... helt henne på varer hylden.. det der med sådan, når ja.. det kunne være man 

også lige skulle tage at støtte den.. jeg tror det.. jeg ved ikke om det er mælken eller om det er 

vanillen, eller om det er.. 

I: Jeg tror det er vanillen..     

K: Ja.. som man støtter.. Jeg tror at jeg ville.. støtte dem idag og så får man egentlig også lyst til selve 

produktet og så går man og tænker sådan nå.. men nu får jeg et produkt som der rent faktisk er en 

der knoklet for at lave og som jeg giver penge direkte, men... øh.. så ved jeg ikke, så bliver jeg helt 

automatisk sådan.. ja.. gladere for det produkt.. eller for isen.. Så jeg sådan og tænker, ej men så kan 

jeg også købe nogle jordbær til eller et eller andet.. så er det ikke noget problem at.. øh.. der ikke er 

puttet tyve forskellige andre smage i for at den skal være smart eller mere lækker eller sådan noget.. 

Øh... Så er et faktisk også en slags ingrediens i et produkt jo.. 

I: Synes du så når du tager denne her vanille Fairtradede is og sætter op på disken nede i 7-Eleven, 

tænker du så at du udtrykker noget bestemt over for ekspedienten eller køber du den bare? 

K: Årh... Øhm.. 

I: Vil du gerne dele denne her gode følelse med andre, eller er den vigtigere bare at have for dig selv? 
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K: Nej, det ved jeg ikke. Jeg tænker egentlig ikke rigtig over... jeg vil sige på forhånd, jeg er svær at få 

til at tage et produkt til mig på grund af den identitet det giver mig.. Nej, det tænker jeg ikke over, jeg 

tænker mere over at jef rent faktisk... når jeg køber et produkt hvor der står Fairtrade på, så er det 

fordi jeg giver pengene til dem. 

I: Ja. Varer følelsen så ved? Nu ved jeg selvfølgelig ikke om du spiser isen med det samme eller du har 

den i flere dage? 

K: Altså, hvis man tager et andet eksempel op, så havde jeg faktisk en gang en øh... chilensk veninde.. 

øhm, som jeg så en gang imellem, og... sidste jul, der ville jeg lave en kalenderpakke til hende faktisk, 

og.. den valgte jeg så at faktisk kun skulle bestå af Fairtrade produkter... 

I: Okay. Kan du fortælle mig mere om hvorfor du valgte det? 

K: Men øh.. der kommer vi igen.. der kommer vi faktisk hen til det der med (?: 11.31) og A Xoco.. det 

gjorde ligesom at øh.. det at købe et stykke chokolade til en person også ligesom.. og det må jeg 

være helt ærlig og indrømme at det kom jeg faktisk til at tænke over også.. altså det at man går ud 

og.. jamen jeg ved ikke som man decideret gør noget godt.. men støtter i hvert fald.. øh.. en 

tankegang som... øh... som mange ville kategorisere som god.. og det giver jo også mig en eller anden 

form for image eller identitet eller sådan.. og det tænkte jeg nok på i den henseende, at det var mest 

fordi også at.. øh jeg selvfølgelig havde en.. øh.. lidt anden (begge griner) relation til hende end jeg 

har til så mange andre mennesker. 

I: Mm. Hvordan tror du at hun.. hvad er det du tror du signalerer - eller synes du signalerer - ved at 

vælge de her Fairtrade produkter frem for hvis du havde valgt nogle helt almindelige produkter? 

Hvad for nogle associationer er der der er? 

K: Men altså det er jo nok øhm...der når vi nok hen til noget bæredygtighed jo. Altså.. nu er det så 

forskelligt hvad det er for en slags social kredse man begår sig i, men øh.. men det at støtte 

bæredygtighed er jo af mange mennesker set som en god ting, og det inkluderer selvfølgelig også 

mig jo.. øhm... jeg tænker klart altid øh.. sådan økologisk eller... ting som er .. sunde for mig eller for 

mine omgivelser.. øh.. frem for, for eksempel.. ting som er billige og hvor de... 

I: Hvad kunne det for eksempel være? 

K:.. puh.. Det ved jeg ikke - Tom’s chokolade.. hurtigt køber et eller andet.. gå på McDonalds.. øhm.. 

det er sådan noget, ja.. det ved jeg ikke.. vi skal næsten komme tilbage til bæredygtighed igen. 

I: Mm 

K: Det er jo sådan en.. jeg ved ikke hvor jeg skal starte med det.. 

I: Næ, men du kan bare sige det der popper ind.. så kan du lave mening af det bagefter.. 

K: Jeg tror når man går ud og og beslutter sig for at købe et Fairtrade produkt... blandt andet på 

grund af at man.. gerne vil opfattes på en eller anden måde, så har det noget at gøre med at.. øhm.. 

det at støtte andre mennesker.. øh.. nok er set bedre, øh.. eller de mennesker som støtter andre 
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mennesker og hjælper andre mennesker.. hjælper sine.. (rømmer sig) medmennesker.. er set som 

bedre mennesker end folk der ikke gør, eller sådan.. det er nok noget social, noget øh.. omsorg.. når 

man er et menneske som tænker på andre mennesker øh.. end sig selv, så er der jo noget omsorg 

inkluderet i det...  

I: Så noget med at vise omsorg? Du nævnte også noget med tillid tror jeg.. 

K: Mm. Det er jo nok noget der appellerer til øhm... det ved jeg ikke... de fleste.. 

I: Mm. Tror du det er noget der forventes af os? 

K: Altså jeg vil sige.. der er jo ligesom blevet bygget et eller andet op i dag, en hype eller en trend.. 

som ligesom.. som næsten er blevet så tyk at h.. det faktisk er øhh.. er rigtig mange mennesker.. 

næsten at det andet næsten ikke accepteres jo.. det at tænke på sig selv først.. og det synes jeg 

måske nogen gange bliver lidt for meget, og det er også derfor at jeg siger.. at jeg sagde før, at når 

jeg går ned og køber isen, så.. synes jeg det er også meget.. næsten vigtigt for mig at øh.. det er et 

produkt jeg køber fordi jeg har lyst til at købe det.. øh.. fordi jeg har lyst til at støtte den person, og 

fordi jeg synes det er et godt produkt.. så er jeg sgu ligeglad hvad fanden andre tænker om mig. 

øhm.. igen det der med sådan.. at der er kommet sådan en.. en tyk næsten ulækker (begge griner 

lidt) hype omkring det at skulle købe øh.. et..øhm bæredygtigt mærke.. at øh.. igen, brand et mærke.. 

for at bliver accepteret eller for at være omsorg..så køber man sig til en identitet jo.. og det synes 

jeg.. det bryder jeg mig ikke specielt meget om faktisk.. 

I: Mm.. 

K: ..selvom jeg selv har gjort det som jeg fortalte tidligere.. (begge griner).. øhm..  

I: Hvor tror du at den der hype kommer fra? 

K: De er affødt af selvfølgelig at vi... altså de sidste 100.. 200 år har jo haft et kæmpe overforbrug af 

verdens ressourcer.. eller i hvert fald i følge.. vi får at vide af forskere og.. både samfundsforskere 

og.. naturvidenskabs forskere og sådan i den retning.. (pause).. som ikke, i hvert fald i følge forskerne 

øhm... er en måde vi kan overleve på.. på længere sigt, og så begynder man at tænke jo.. sådan hvad 

skal mine børn leve i eller hvad skal mine oldebørn leve i for eksempel.. øhm.. men det har jo været 

rigtig meget fremme i medierne speciel det sidste.. jamen det startede jo vel i 60‘erne og 70‘erne 

med hippierne som prøvede at bryde ud af... industrialiseringen og....så døde lidt i 80‘erne, men i 

90‘erne begyndte det sådan at komme op igen og der var flere forskere resultater der kom frem og... 

rigtig mange jounalister begyndte at skrive om.. øh.. at vi ikke kunne blive ved med at leve som vi 

gør, fordi til sidst så holder kloden op med at dreje rundt (griner).. 

I: (griner) 

K: og det.. man er så bombarderet af medier idag at selvom man... selvom man måske sorterer det 

fra eller bare lægger det hen så jo mere man bliver bombarderet med, jamen så kommer det 

automatisk ind og man begynder også at snakke med sine venner og bekendte, familie omkring de 
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her ting, og så... øh.. stille og roligt bliver der bygget en eller anden bevidsthed omkring denne her 

tilstand op, jo.. Øhm.. som.. der så er nogen der rammen ved for eksempel tænke, når ja men nu har 

vi.. de her forskerresultater, vi har de her problemer med vores bæredygtighed eller vores fremtid.. 

det vil vi gerne gøre noget ved, så øhm... vil vi gerne snakke om og kunne forbedre de her ting. 

Økologi var en af de første jo.. genbrug også.. næ, jeg tror faktisk genbrug kom først.. 

I: Ja det tror jeg også.. 

K: Ja det var stort i.. slutningen af 80‘erne starten af 90‘erne. Folk fik tre skraldespande.. 

I: Ja (griner) 

K: Øhm, og det, den er jo næsten død idag.. på mig virker det i hvert fald som om at det er noget der 

bliver kigget for lidt på.. man tænker egentlig kun over det når man ser skraldevognen derude.. øhm.. 

I: Ja. Der er nok andre lande der gør mere ud af det... 

K: Ja bestemt..  

I: Nu sagde du før at du mener at der er.. hvordan sagde du det? Der er folk der køber de her 

produkter mere på grund af den her hype end på grund af hvad de sådan selv har lyst til.. Kan du 

fortælle mere om det? Kan du sætte fler ord på det? 

K: Altså..øh.. nu snakkede vi jo om omsorg og alt.. i hvert fald det der tilknytning.. omsorg, 

bæredygtighed.. det ved jeg ikke.. bevidsthed om dine omgivelser generelt, og det er jo faktisk en 

ting som Fairtrade mærket signalerer jo.. øhm.. så på en aller anden måde, så er det jo faktisk.. øh... i 

hvert fald for nogle mennesker måske.. måske usikre på om de fremstår omsorgsfulde.. 

I: Ja? 

K: (griner let) eller måske.. har brug for at fremstå mere omsorgsfulde.. øhm.. så er det jo et 

produkt.. eller så kan man jo gå ud og købe et produkt.. øh.. på grundlag af hvad det signalerer, og i 

det her tilfælde vil jeg nok sige omsorg og bevidsthed, medmenneskelighed og sådan.. 

I: Du nævnte også for at blive accepteret før.. 

K: Mm. Ja det er jo noget med.. “hypen”, som er et dejligt ord.. øhm.. hypen, ja det er jo sådan en 

slags bølge, som kører lidt når noget bliver populært... og i langt de fleste tilfælde ikke rigtig består, 

men der er en periode hvor alle øh.. er interesserede i det her.. øhm.. og de senere år har det jo 

været meget med økologi synes jeg.. jeg synes der har været alt for lidt med Fairtrade.. øhm... 

I: Hvem er det der skal acceptere folk, hvis man køber de her produkter for at søge accept, hvem er 

så det man søger det fra? 

K: (pause) Sine venner og bekendte tror jeg, ville jeg nok satse på mest, fordi ens familie det er jo nok 

mere sådan.. dem er man jo ligesom accepteret af.. 

I: Ja.. 

K:.. de fleste i hvert fald.. (griner) 

I: .. må man da håber (griner) 
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K: Venner og bekendte udefra-seende, det kommer an på sådan hvor stor en social kreds man har, 

tror man har, eller.. gerne vil have måske.. 

I: Ja.. Det kan også være folk man måske ikke har så tæt en relation til endnu? 

K: Jamen altså... når jeg nævner det der med at man godt kunne finde på at købe det ikke fordi man 

tænker over at de er nogle man hjælper, men fordi at det signalerer noget, så forestiller jeg mig da 

lidt for eksempel øh.... for eksempel den fattige studerende derhjemme som øh.. er i gang med 

sådan.. er startet på universitetet og...øh.. er ved at få nye venner og sådan og så har tre-fire af de 

her produkter liggende hjemme i køleskabet eller på køkkenbordet for eksempel.. riskagerne for 

eksempel.. så er det jo selvfølgelig nogle lækre varer sådan, og de ser jo også, langt de fleste 

Fairtrade-mærker ser jo også lækre ud som varer, øhm.. men det at de har dem liggende fremme så.. 

øh.. for den person signalerer det jo også sådan en, som vi snakkede om før, tillid og sådan.. og det 

kunne netop være en grund fordi de er jo ude for at bygge et socialt netværk op.. og i det social 

accept jo.. øhm.. og der kan det måske være en grund til at man køber sådan nogle produkter.. eller 

måske i hvert fald en.. en del underbevidsthed, som gør at man køber de produkter frem for bare at 

vælge mælk for eksempel.  

I: Mm.. Hvis vi skal vende tilbage nu siger du du købte denne her Ben&Jerry’s is.. køber du også andre 

produkter end is? 

K: Mm. Der er jo The Coffee Collective nede på Jægersborggade. som jo er for det første (griner) nok 

en af Københavns bedste kaffe-barer eller.. ikke kaffebarer, men kaffe.. Det er noget af det bedste 

kaffe man overhovedet kan få i Danmark i hvert fald.. øhm.. og jeg faktisk.. først hørte jeg om det 

bare fordi de havde god kaffe, og jeg har rejst i Italien og derfor har jeg været vant til rigtig god 

kaffe.. (griner lidt) 

I: Ja 

K:.. og det er ret svært at finde i Danmark. Baresso er ikke god kaffe eksempelvis.. øhm.. så derfor var 

jeg sådan jamen det lyder da meget spændende, så jeg klikkede ind på sådan en artikel for at læse 

om det, øhm.. og der fandt jeg faktisk ud af hvordan at de rent faktisk skaffer deres produkter, og jeg 

ved faktisk ikke om de overhovedet er Fairtrade-mærket, det tror jeg faktisk ikke de er, men øh.. 

hvad hedder det.. deres forretningsplan er faktisk at de tager ned til Columbia, Sydamerika, Chile.. 

alle mulige steder hvor der bliver produceret kaffe.. og simpelthen går ud og får fat i bønderne og 

bønnerne (griner) 

I: Bønderne og bønnerne.. Ja. 

K:.. og simpelthen køber bønner direkte fra bonden.. og så skal de selvfølgelig opfylde øh.. visse krav, 

for at de vil købe dem også selve produktionen af bønne er også meget vigtig selvfølgelig fordi det er 

jo selfølgelig.. det er jo egentlig også et gourmet produkt..øh.. i den forstand jo.. og det synes jeg er.. 

det er jo sådan i virkeligheden det det handler om jo...øhm.. det fik mig i hvert fald til at tage på 
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Jægersborggade i stedet for at spadsere lige ned på Rico’s som ligger lige rundt om hjørnet og også 

har sindsygt god kaffe.. øhm.. og så ja, jeg ved det ikke, det er jo.. der får du den der historie.. og på 

Rico’s der er det sådan lidt der er tingene lækrere og det ser smart ud og der sidder nogle smarte 

mennesker der øh.. og på The Coffee Collective der har de bare stillet to bænke op.. og der er faktisk 

ikke nogen sådan rigtige siddepladser nede på selve kaffebaren der er det jo bare et kafferisteri jo, 

hvor de simpelthen står og rister kaffen til dig direkte.. øhm.. og der er ikke nogen sådan.. de prøver 

ikke på at se smarte ud eller noget som helst jo. det det i virkeligheden handler om det er selve 

historien omkring bønnen, hvordan den bliver lavet, så det vil sige når an sidder og drikker en kop 

kaffe nede på The Coffee Collective så..øh.. sidder man jo og drikker historien.. det gør faktisk at man 

i hvert fald bilder sig selv ind at øh.. kaffen smager 100 gange bedre (griner lidt).. øh... 

I: Og det er sådan lidt det du kobler til Fairtrade også?  

K: (Nikker) Blandt andet ja.. 

I: Ja.. Det vil sige at hvis man skulle sige om det gjorde en forskel at det ikke havde Fairtrade eller at 

det ikke havde denne her historie.. ville du synes at det havde en forskel for den oplevelse du får ud 

af det, hvis du ikke havde den der historie med i det? 

K: Øhm.. jeg ved ikke hvad du mener.. med alle Fairtrade eller?  

I: Nej, det du siger er at når du går ned på Rico’s i stedet for så får du ikke den samme oplevelse som 

hvis du går ned på The Coffee Collective.. 

Nej.. Hvis nu du skulle beskrive en typisk Fairtrade forbruger hvordan er han eller hun så? 

K: Øhm...Det ved jeg ikke.. jeg ville i hvert fald ikke kalde mig selv den typiske Fairtrade (griner lidt) 

forbruger.. 

I: Nej? 

K: Jeg er i hvert fald ikke en der går ned og bevidst vælger Fairtrade direkte frem for et andet 

produkt. Jeg kan også gå ned og.... købe et produkt fordi at jeg ved for eksempel at øh... Løgismose 

laver noget rigtigt lækkert et eller andet.. 

I: Mm.. 

K:.. kune jeg finde på at vælge det.. øhm.. og jeg ved ikke om andre mennesker tænker på samme 

måde, men jeg tror at... den person jeg nok ville, det er nok en.. ja hvad man skal sige.. en 

studerende som enten har bevidsthed omkring hvad det rent faktisk hjælper selve Fairtrade 

organisation, eller også så øh... sådan personen som er.. som har den der.. eller i hvert fald skal virke 

som om de har den der selvbevidsthed.. selvsikkerhed og sådan øhm.. i mange tilfælde nok også 

penge, success.. i den retning. 

I: Hvad tænker du når du siger selvbevidsthed og selvsikkerhed i forhold til de her ting? 

K: Jamen altså.. det ved jeg ikke.. man forestiller sig lidt øhm... familiemoderen der har været ude og 

købe ind for eksempel og i hvert fald en femtedel af produkterne som hun har købt har været 
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Fairtrade produkter frem for almindelige.. nok mest fordi hun rent faktisk har råd til at købe (griner) 

fem Fairtrade produkter på en gang, fordi de er jo ikke ligefrem billige jo.. øhm.. og så nok også fordi 

at øh... ja ved egentlig ikke om hun gør sig nogle tanker om hvorfor hun køber dem eller om det bare 

er selve idéen med Fairtrade som popper op i hovedet på hende og tænker ‘nå det virker som et 

lækkert produkt, det tager jeg’.. Øhm.. mange af produkterne er jo nogle man faktisk impuls 

indkøber jo faktisk.. øhm.. det er jo.. jamen det er svært at svare på det spørgsmål, men jeg tror jeg 

vil i hvert fald svare på det ved at sige det nok er en studerende sådan i den retning langt de fleste 

tilfælde nok kvindelige studerende.. 

I: Mm.. Hvad får dig til at sige det? 

K: Jamen jeg kigger øh.. hovedsagligt på mig selv også.. når jeg siger det sådan, men det har nok 

noget at gøre med at øh... jeg kunne forestille mig at de var mere bevidste om.... hvad for nogle 

produkter de forærer sig selv.. 

I: Mm.. Hvis du så skal tænke på en af de her to du beskriver vil der så være nogle produkter som du 

mener det køber de i hvert fald ikke.. altså ikke Fairtrade mærkede produkter men andre? Altså vi 

der være noget hvor du vi sige at hun køber i hvert fald ikke det her eller? 

K: Hun køber.. ja.. jeg skulle lige til at sige.. hun køber i hvert fald ikke McDonald’s, men det gør hun 

højst sandsynligt..   

I: (griner) 

K: .. faktisk desværre.. øh... ja det ved jeg ikke.. det rammer det jo faktisk meget godt fordi det er jo 

ikke øh...jeg tror folk der køber Fairtrade er jo ikke decideret folk som øh.. som køber kun økologi for 

eksempel.. Fairtrade er jo mere sådan et øh.. jeg tror dem der køber det er nok mere sådan fordi det 

er et lidt lækkert produkt eller sådan.. på den måde.. Jeg kunne i hvert fald forestille mig.. jeg tror 

faktisk at øhh... at de færreste.. eller at det er de færreste some køber Fairtrade.. rent faktisk køber 

det fordi de i det øjeblik hvor de køber det tænker over at ‘nu giver jeg rent faktisk nogle penge 

direkte ned til den person som har stået i sit ansigts-og fod sved og (griner) produceret denne her 

vare.. 

I: det er mere det her med at det er lækkert? 

K: Mm. 

I: Mm.. 

K: Og der er jeg totalt det.. går jeg slet ikke ind for selv.. jeg tænker meget over hvad det er for noget 

jeg køber.. 

I: Mm. 

K:.. præcis hvor det kommer fra og sådan.. som jeg også sagde jeg hader McDonald’s fordi jeg ved 

lige præcis (griner) hvordan det er lavet og hvor det kommer fra.. 

I: Mm.. Det vil sige at hvis du står nede i supermarkedet og du står nummer to køen og du ser en der 
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står og lægger varer op og du så ser at hun lægger de her fem Fairtrade produkter op.. hvad tænker 

du som om den person? 

K: Det er meget sjovt egentlig... hvad hedder det.. øhm.. jamen... 

I: Hvis du sådan lige prøver at sætte dig i situationen.. du står nede i supermarkedet.. 

K: Ja.. det gør jeg også.. jeg lever mig lige ind i det kan du se... 

Øhm... Jamen jeg, jeg ved det ikke.. to ting nok.. og jeg vil starte med den dårlige selvfølgelig.. øhm.. 

jeg kan godt finde på at gå ind direkte sådan at dømme hende.. 

I: Mm.. det gør man jo hurtigt.. 

K: Ja.. og tænker sådan.. Ej... jeg vil sige det er også meget plat (griner lidt), men hold kæft hvor 

spiller hun smart altså eller sådan: hold op hvor spiller hun smart med sine Fairtrade produkter ikke 

også?  

I: Fordi? 

K: Jamen, netop det der med at hun sådan decideret går ud og køber fem i stedet for bare en eller 

to.. 

I: Ja 

K: Altså at hun sådan målrettet går efter dem.. og det kan jo sådan signalere to ting, enten at hun 

rent faktisk har fattet at det jo virkelig hjælper nogle af de her mennesker eller også som jeg tror i 

størstedelen af tilfældene nok mere fordi at hun prøver på at signalere det som mærket signalere.. 

og det synes jeg er synd jo, men det.. sådan er det jo, hvis.. jeg ville faktisk hellere have at Fairtrade 

øh.. eller helst have at Fairtrade har det øh.. brand eller har den omtale end at det kun var for 

eksempel øh.. et specielt socialt lag eller en klikke af mennesker som købte det her produkt.. øh... så 

det er jo helt klart nok øh.. den bedste måde og jeg er selvfølgelig også selv glad for at hun har købt 

fem Fairtrade produkter, når jeg står med mine usle fattige to ikke.. 

I: (griner) 

K:.. så det er jo en success... jeg kan godt finde på sådan at tænke sådan ‘ehhh..mand hun køber dem 

kun fordi at hun øh.. skal se smart ud eller et eller andet’, men jo jeg vil så også sige at man kan så 

også se på personen om sådan resten af figuren signalerer den type menneske.. 

I: Mm.. hvad var den anden ting så du kunne tænke?  

K: Jamen det var den som jeg også lige var inde over hurtigt og det er det der med at hun rent faktisk 

er en person som har tænkt over hvad det er.. at Fairtrade går ind og hjælper eller .. afhjælper... Men 

så ville der jo højst sandsynligt måske nærmere være ti produkter for Fairtrade der.. 

I: Mm.. med mindre man står i 7-Eleven kl. 10 om aftenen.. 

K: Jeg tænkte også hvad havde folk måske tænkt da jeg stod med faktisk 24 Fairtrade produkter.. til 

julekalenderen der.. (griner) 

I: Ja.. det er jo også meget sjovt..  
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Hvis nu vi skal lege en lille fantasi-leg og du så skal forestille dig verden uden Fairtrade, hvis vi siger at 

denne her ordning slet ikke eksisterer, hvordan tror du så at verden ville se ud? 

K: (pause).. Altså økologi ville i hvert fald helt klart være meget større.. jeg tror at økologi har i hvert 

fald fået en øh... en fornuftig øh.. tankevækker i form af Fairtrade. 

I: Mm.. Hvad tænker du om økologi? 

K: Jeg synes at i økologi er stillet alt for små sådan kritiske spørgsmålstegn til økologi, fordi økologi jo 

egentlig går ud og siger ‘vi er vejen frem, vi er bæredygtige’.. øhm, hvor man jo faktisk ikke tænker 

henover de hunderderevis af forskningsresultater som viser at det faktisk udvinder mindre CO2 at 

producerer en almindelig industri-produceret mælk frem for en økologisk produceret mælk.. sådan vi 

snakker øh... en til fem ikke også? altså fem gange så meget CO2 ved økologi for eksempel.. Og det 

samme med øh... økologiske køer og så videre, så videre.. Øhm, på den måde der synes jeg ligesom 

at.. at Fairtrade har været rigtig sund, at vi ikke kun havde den ene øh.. eller det har vi jo selvfølgelig 

ikke, men som madprodukt eller på madprodukter i hvert fald, har det været en  vigtig .. ja hvad 

hedder det.. samspiller, for det er jo ikke en direkte konkurrent, men det er sådan en vigtig 

medspiller i hvert fald.. 

I: Ja. Okay. Hvis vi går tilbage til verden uden Fairtrade, så sagde du at økologi har fået lidt 

konkurrence.. 

K: Mm. Men øh...  

I: Ville det være anderledes tror du? 

K: Jamen altså Fairtrade er vel skabt på grund af at der er nogle mennesker som er blevet klar over at 

øh.. folk der producerer varer i den trejde verden blev storsnydt jo... så hvis Fairtrade ikke 

eksisterede så skulle det jo netop være fordi at der rent faktisk var en balance i de ting eller at vi 

faktisk slet ikke handlede med den trejde verden, og den tredje verden var et system for sig jo.. så 

det er jo sådan.. altså det er jo sådan meget ekstremt (griner lidt).. 

I: Ja... (griner) Men det er jo også en fantasi leg..  

K: Jeg er ved den overbevisning at øh.. nu er Fairtrade selvfølgelig utroligt smart.. eller det er et 

smart koncept, hvis man kan få lov at kalde det det, øh.. og en pisse god idé.. øhm.. som jeg egentlig 

tror vil blive skabt på den ene eller den anden måde. Nu kan du se Coffee Collective er ikke Fairtrade 

mærket for eksempel jo, men det er egentlig samme idé, koncept jo.. øhm.. 

I: Mm.. Så tror du at der ville mangle noget? 

K: Altså.. jeg tror bare at hvis der ikke eksisterede Fairtrade, så var det jo simpelthen fordi at der ikke 

var brug for det eller sådan.. øh.. sådan nogle tinge bliver jo skabt ud fra nogle.. ja.. sandsynligheder 

(griner).. Det er derfor økologi eksisterer, det er jo for.. der hvor man stiller spørgsmål til den måde 

tingene fungerer på idag øhm.. og prøver ligesom at stille et alternativ - en gang havde vi en måde at 

producere tingene på hvor man ikke puttede alle mulige ting i og masseproducerede og sådan øhm.. 
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og det er jo egentlig lidt også det Fairtrade har skabt.. det er jo egentlig sådan lidt nostalgi-produkter 

på en eller anden måde.. Eller i hvert fald det jeg mener med det sådan at.. hvis det ikke eksisterede, 

eller hvis Fairtrade ikke eksisterede, så ville det højst sandsynligt være fordi der ikke var de 

problemer som vi har i dag i hvert fald.. 

I: Ja. Mm. Hvis nu di skulle tænke på Fairtrade som en person, altså som en fysisk person, hvordan 

ville dit forhold så være til den person? 

K: Jamen jeg ville umiddelbart sige at det var et dejligt menneske altså..  

I: Mm! Hvilken personlighed ville mennesket have siden det der dejligt? 

K: Mm.. Jeg ville nok kategorisere personen som en der var gavmild i hvert fald.. øhm.. det gør noge, 

selvfølgelig er det en organisation, selvfølgelig kommer der også penge i kassen hos dem, men øh.. 

langt størstedelen af overskuddet kan man sige, nu snakker jeg ikke kun i økonomiske øjemål, men 

sådan det der kommer ud af det jo øh.. er jo til gavn for andre end dem selv jo. Så dem ville jeg nok 

betegne som.. eller ham ville jeg nok betegne som en øhm.. en, jamen en gavmild og omsorgsfuld 

person. 

I: Mm. Og dit forhold til personen ville være? 

K: Øhm.. imødekommende (griner).. 

I: Mm.. Tror du dit forhold til Fairtrade eller til denne her person vil ændre sig i fremtiden? 

K: Altså... 

I: Eller hvad skulle der til kan man sige? 

K: Jeg tror at øh.. jeg tror at jeg helt klart, at jeg altså... jeg er jo forholdsvis spæd med Fairtrade.. det 

er de fleste idag jo egentlig.. der er ikke så mange produkter igen og det er ikke sådan en decideret 

livsstil.. i hvert fald ikke endnu.. det er ved at være lidt derhen af, men ikke helt endnu.. men jeg vil i 

hvert fald blive ved med at gøre brug af den øh.. det er jo egentlig en mulighed.. det er jo en 

tankegang som de giver en mulighed for at støtte jo.. øhm.. det er jo sådan at man jo ikke rigtig som.. 

når man ikke er politisk aktiv.. kan gå ind og ændre på de ting som bliver øhm.. besluttet på de store 

politiske forummer jo. Her der får du jo faktisk muligheden for at gå ind og rent faktisk underminere 

de politiske beslutninger som der er blevet taget.. og det synes jeg er en utrolig vigtig international, 

sådan politisk set, medspiller.. øhm.. og produkter som det generelt er også ting som jeg går ind for. 

øh.. hvor du simpelthen selv går ind og får et valg.. og det tror jeg også fremover at jeg i langt højere 

grad vil være opmærksom på når man for eksempel går i supermarkedet eller hvor man nu går hen 

og handler om tyve år.. 

I: Ja.. (Finder dug og billedkort frem) Det du skal forestille dig er at her inde i midten der står du, og 

de ting du lægger tættest på midten det er dem som du synes relaterer mest til dig eller signalerer  

mest om dig, dem som du gerne vil have skal være en del af dig.. og jo længere ud vi kommer jo 

mindre synes du at det er en del af dig, og hvis du kommer helt ud for cirkel, så synes du at det er 
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decideret ikke det er dig. Hvis der er nogen du ikke synes passer kan du også lægge dem helt ud, og  

hvis der er andre brands i kategorien som du synes er bedre end dem på kortet, så kan de sagtens 

repræsenterer dem.. 

K: Det er meget sjovt at Cirkel kaffe ligger øverst.. Det her synes jeg faktisk er et vildt irriterende 

produkt.. fordi Coop eller hvad hedder det Dansk Supermarked.. øhm.. er jo i virkeligheden nogle der 

går ud og masseproducerer varer for profittens skyld. Cirkel Kaffe er en øh.. ja, en kop gammel 

mormor kaffe i virkeligheden.. eller det er nok det man vil associerer med det og ikke specielt 

moderne.. noget der har eksisteret i hundrede år øh.. Arabica det er jo det som min farmor har købt 

de sidste 50 år, har kørt igennem sit filter.. øh.. så det får jeg ikke sådan en direkte association med 

et lækkert produkt øhm.. der er helt klart en historie i det øhm... og jeg er forbavset over at der er 

kommet et Fairtrademærke på det her, også decideret fordi der er en øh.. sort pige foran so jo 

faktisk er sådan vil jeg næsten gå ind og kategorisere som delvist racistisk.. fordi hvorfor er det givet 

at sorte mennesker producerer kaffe (griner).. 

I: (griner) ja.. 

K: Så umiddelbart så, også fordi jeg ikke er særligt glad for filter kaffe, så tror jeg aldrig nogensinde at 

jeg kunne finde på at købe det her produkt, øhm.. så den ryger herover.. 

I: Så det er dels noget med smagen men også noget med den historie der ikke siger dig noget? 

K:.. BKI.. Mm.. Filter, eller hvad hedder det, instant coffee det køber jeg, men der køber jeg noget 

andet..  

Dem køber jeg rigtig tit.. 

I: Mm. Fairtrade bananer 

K: Mm.. Der er egentlig ikke noget identitets eller noget som helst.. det.. jeg kan bare.. jeg 

foretrækker bare dem frem for.. de har dem også nogen gange nede i Netto, det skifter faktisk, det 

er meget sjovt.. Øhm, men hvis jeg er i Netto og jeg køber bananer og de ikke har dem, så køber jeg 

selvfølgelig de andre bananer altså, men øhm.. jeg foretrækker at købe dem altid faktisk.. 

I: Ja.. 

K: Har jeg købt også og ja.. det er jo sådan en, nu er det Urterkram.. 

I: Rosiner 

K:..og de har et vildt lækkert design jo.. 

I: Mm 

K: Jeg ved ikke om deres rosiner er bedre, men ud fra indpakningen kunne det godt se ud som om at  

rosinerne var bedre.. (griner).. 

I: Mm.. så indpakningen har meget at sige? 

K: Ja.. Øhm.. så har de en masse andre stempler og sådan noget.. men der er ikke noget Fairtrade 

mærke.. øhm.. så det vil sige der er noget økologi tror jeg, men det er ikke et dansk øko-mærke.. 
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men det hedder alligevel økologiske rosiner.. altså.. det er jeg sådan set ligeglad med egentlig.. øhm.. 

hvis jeg ville købe de her så var det nok på grund af at der rent faktisk er hul i posen så jeg kan se de 

der rosiner og de ser rimelig okay ud.. øhm.. 

I: Mm.. Så hvis du skulle stå og vælge og den der klassiske røde æske står der og den der er ved siden 

af? 

K: Så ville jeg udelukkende vælge denne her på grund af at man skal se rosinerne i.. ret fjollet.. øhm.. 

men de andre anmærkninger.. er det rart at vide, men.. 

I: Har prisen noget at sige..? Du kan sikkert få en pakke rosiner til fire kroner og den der.. 

K: ..koster nok en 15-20 kroner...Altså ja.. det kommer nok igen an på hvad for et impuls humør jeg 

er i.. men stadigvæk.. jeg ville ikke gå ind og associere.. øh..dem her mig.. jeg kan godt finde på at 

købe dem, men.. som jeg siger udelukkende på grund af indpakningen.. 

Gode gamle Harmonie.. mælk.. økologisk.. for det første så prøver jeg for så vidst muligt at holde mig 

langt væk fra mælk, fordi mælk ikke er et specielt rart produkt.. det er til kalve øhm.. og det er faktisk 

heller ikke særligt sundt for kroppen.. om det er økologisk eller ej..det synes jeg næsten er ligegyldigt 

i det her tilfælde fordi det er mælk.. 

 

Ja.. jamen det er økologisk og der er en ..? (53:47) på, det er et vældig rart produkt.. I don’t know det 

siger mig ikke noget.. 

I: ?   

K: Spændende.. en vin som jeg faktisk ikke har set før..  

I: Mm. Som er Fairtradet 

K: Vin.. er en.. noget jeg kan drikke en gang i mellem.. jeg har aldrig smagt denne her, desværre.. 

men øh.. nok noget jeg kunne finde på at købe på et tidspunkt.. 

I: Mm.. Ville det betyde noget for dig at den er Fairtadet frem for ..?? (54:35) 

K: Faktisk ja.. øhm.. jo for så ved jeg at øh.. at det ikke er en eller anden øhm.. eller at jeg ved at selve 

vinbonden ren faktisk scorer pengene og at det ikke bare er sådan en kæmpe stor industri maskine 

som producerer mange.. altså det gør nok også noget for produktets kvalitet tror jeg.. eller det er i 

hvert fald det jeg kunne forestille mig.. 

I: Ja. Mm.  

K: Økologisk Gevalia kaffe.. hm.. det ved jeg ikke.. der er vi det samme sted henne som Cirkel kaffen, 

bortset fra Coop og den anden.. det siger mig ikke rigtig noget.. altså.. 

I: der er også noget Rainforest Alliance-halløj på.. 

K: Ja... 

I: Det betyder ikke det store? 

K: Det er sådan jo.. det er selvfølgelig godt de passer på regnskoven, men øh.. hvis man skal passe på 



 16 

regnskoven skal der bare lidt mere til end det de på nuværende tidspunkt er i gang med.. og så 

økologisk.. jamen øh.. der gælder det samme jeg snakkede om før (?? - 56:14) 

Øhh... det kan jeg faktisk godt finde på at købe.. 

I: Noget havre - det behøver ikke nødvendigvis være den! 

K: Nej nej.. Jamen økologisk havre.. jeg køber faktisk også det andet økologiske produkt som... i Netto 

tror jeg.. og det øh.. egentlig fordi det.. selve produktet virker mere lækkert end det almindelige--

øhm.. det er mere rustikt (griner).. det er ret fjollet men.. øhm.. og så er det er plus at det er 

økologisk selvfølgelig i det tilfælde at der ikke er brugt alle mulige pesticider og alt sådan noget til at 

producere det... 

I:Mm.. 

K: Øhm.. der har det noget at gøre med direkte hvad jeg indtager..  

I: Ja.. 

K: Det.. hvad hedder det.. vil jeg nok smække herind. Så er der den gode her.. den ryder direkte ind i 

midten.. Ben&Jerry’s.. Øhm.. og det er også, jeg ved det ikke, jeg har rejst i USA og fået specielle 

Ben&Jerry’s og jeg har en lille fetich med Ben&Jerry’s.. øhm..  

I: Så kan du glæde dig over at alt Ben&Jerry’s bliver Fairtradet fra 2011 

K: Årh.. Fedt! Genialt.. det er også en.. hvad hedder det.. det er også, og nu er jeg måske lidt streng, 

lidt hård.. det er også to hippier der har startet Ben&Jerry’s (griner).. så det ville simpelthen være for 

dårligt hvis det ikke blev det.. 

I: Mm. 

K: Pantene Pro-V..  

I: Eller en anden shampoo-sæbe ting.. 

K: Altså.. oh.... hvis det havde været.. jeg bruger faktisk almindelig flydende sæbe til at vaske mig i 

konsekvent på sådan hele kroppen. Jeg bruger ikke shampoo og sådan noget..øhm.. fordi det er ikke 

rigtig.. jeg kan bedre lide sådan rene produkter.. øhm.. så den ryger ud.. 

Økologisk Cocio..Mm.. jeg gider ikke at købe den fordi det er for det første mælk, chokolade-mælk 

jamen det smager meget godt og sådan noget, men... økologisk.. det virker som om de næsten 

faktisk har lavet denne her Cocio økologisk kun for at sælge.. og det virker sådan utiltalende for mig.. 

så den ryger også ud.. 

Øhh.. Clinique scrub creme.. sorry.. 

I: Det er ikke rigtig dig? 

K: Nej og der er ikke noget økologisk på det er en eller anden.. 

I: mest til kvinder? 

K: Ja. Det er ikke rigtig.. nej men også decideret hvis det var til mænd.. en eller anden creme, jeg er 

ikke særlig glad for creme øh.. det er ligegyldigt.. 
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Økologisk sandwich kiks... Madame Butterfly, og så er der et.. hvad er det kornet betyder? Det kan 

jeg ikke huske.. 

I: Økologisk Jordbrug  

K: Ahh.. produceret i Tyskland.. Food solutions ?? (59:45) Altså.. 

I: Hvis nu du lige havde cravings for chokoladekiks og den der stod sammen med Hit-kiksen eller.. 

ville den så være mere tiltalende? 

K: Hvis hvad for en.. den stod sammen med? 

I: Sådan nogle klassiske Hit kiks eller Prins og Rollo.. eller hvad de hedder de her brand nogle man 

kender.. 

K: Altså.. umiddelbart ja.. og du kan også se hvad det er for et produkt der er på.. de har det der med 

Økologisk Jordbrug og sådan noget, men.. jeg ville nok ikke gå ind og vælge det frem for det tror jeg.. 

der ville jeg hellere øh.. spare 10 kroner på at købe nogle kiks der er næsten mangen til øh.. selvom 

de var fuldstændig almindelige og u-økologiske..  

Så er der Urterkrams Fairtrade Brown Sugar.. Dush Gel.. 

I: Mm.. Det siger du selvfølgelig at du ikke bruger, men hvis det havde været en.. 

K: Hvis det havde været en ren.. 

I: ..sådan en håndsæbe som man satte frem til når man skulle vaske hænder... 

K: Ja, eller hvis det bare var ren flydende sæbe, så.. øh..  

I: Det laver de også.. 

K: Jo jo.. Jamen, den kunne jeg faktisk helt klart finde på at købe.. øhm.. og jeg tror jeg køber, hvad 

hedder det, Nettos er jo nok ikke Fairtrade desværre, men den er 10-15 kroner billigere, så.. hvad 

hedder det.. den kunne jeg godt finde på at købe i hvert fald.. Den skal ind i midten.. 

Øhm.. sustainable luxury facial moisturizer... 

I: Det er også en form for ansigts creme.. den er så Svanemærket.. 

A. Ja. Anti-agning.. mm.. hvis den var til mænd heller.. selvom den er Svanemærket og organic 

cosmetics.. nej.. jeg går ikke ind for kosmetik-produkter generelt så..  

Øhm.. Grøn Lemon te.. Fairtrade.. øhm.. kunne jeg meget vel finde på at købe også.. ikke noget jeg 

gør specielt tit for jeg drikker ikke specielt meget te, men det kunne jeg godt finde på.. 

Jeg har en gang købt det her og prøvet det af.. og var sådan lidt ‘det her skal jeg bare aldrig 

nogensinde rører ved igen’.. bodylotion fra Matas.. med et fint Svanemærke og det.. hvad hedder 

det.. nej, det er ikke rigtig noget.. der interesserer mig.. 

Gode gamle Earl Grey Lipton Tea.. øhm.. Decideret kedelige te.. øh.. ikke noget ??? (1:02:39)  

I: Ikke nogen historie måske? 

K: Heller ikke en historie nej..  

Øhm... 
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I: Chokolade 

K: Coop.. det er Fairtrade, der er... alt mulig spændende på.. hvad hedder det.. men jeg tror faktisk at 

det er Fairtrade mærket alene der kunne få mig til at finde på at købe den her chokolade. Øhm.. fordi 

det er sådan en omgang billige chokolade, ikke det samme som Cirkelkaffen, selvom det jo faktisk 

egentlig er samme øh.. princip jo. 

I: Mm. Hvad gør forskellen? 

K: Jamen, der er flere mærker på det her.. 

I: (griner) Ja! 

K: Øhm.. Det er et produkt som jeg normalt bruger andre steder også, så.. øh.. ja det at det er 

mærket og det højst sandsynligt nok også har i hvert fald en vis medium pris, jamen så kunne jeg 

godt finde på at købe det. 

I: Mm. 

K: Så den for lov til at komme sådan pænt der ind af.. 

I: Solgryn.. 

K: Ehh... jeg har ikke købt det en årgang.. og jeg ved ikke, det er jo den gode gamle... og der har man 

egentlig, det er det der med historien, som gør at man egentlig køber det.. øhm. og jeg har også købt 

det før og kommer nok til at gøre det igen også.. gode gamle Ota.. 

I: Hvad hvis du står med den og så ved siden af står der en økologisk eller en, jeg ved ikke om man 

kan få decideret Fairtrade havregryn, men.. 

K: Hvis de.. de har den der, de har faktisk en Fairtrade mysli tror jeg faktisk.. øhm..  

I: Ja 

K:..hvis det stod imellem den og gode gamle Ota, så tror jeg faktisk at jeg ville vælge Fairtrade, men 

øh.. Ota, gode gamle kan jeg altså også godt finde på at købe.. og det er også det der.. men det er 

mere sådan nogen nostalgi.. 

I: Ja.. 

K: Præcis.. Jeg fik det også da jeg var lille.. havregrød og sådan noget. Det lavede min mor til mig, der 

er sådan.. 

Fairtrade sko! 

I: Ja eller bomuld.. 

K: Jeg køber mit tøj fordi jeg synes det ser fedt ud, eller... øh.. fordi det er praktisk, så der ville jeg nok 

ikke købe et par Fairtrade sko, jeg ville aldrig nogenside.. jeg ville ikke røre dem med en ildtang.. 

I: Hvad hvis de så lækre ud? 

K: Så kunne jeg godt. 

I: Ville det så være et plus? 

K: Hmm.. Ikke i forhold til om jeg ville købe det eller ej, men jo det ville selvfølgelig have lidt form, 
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men vi snakker om virkelig lidt.. Men det er på grund af at det er tøj.. 

I: Ja, mm.. 

A. Så det er nok sådan.. den kan lige få lov at ligge der.. (griner).. lige ude i kanten. 

Øhm, ja.. har jeg også købt før.. 

I: Anthon Berg Fairtrade.. 

K: Ja.. også mig.. Fairtrade Salmiak fra Anthon Berg.. Jeg er glad for at de laver nogle produkter som 

øh.. hjælper andre mennesker end bare øh.. Tom’s chokolade. Så.. respekt for dem.. ind i mellem 

cirklen.. 

I: Helt almindelig Anthon Berg 

K: Helt almindelig Anthon Berg.. Hm.. det ved jeg ikke.. det er for meget, det ved jeg ikke, det er 

sådan en gave æske.. Jeg hader chokolade-gaver..  

I: (griner) 

K:.. Jeg synes simpelthen det er så overfladisk, øhm.. den kan få lov til at ligge her på kanten, og det 

er kun fordi jeg godt kunne finde på at købe den til mig selv, hvis jeg virkelig var i.. i humør til sådan 

noget chokolade som det der, men det er en sjældenhed at jeg køber det.. Men altså det sker.. 

I: Mm. 

K: Øhm, men jeg kan også finde på at give det som gave til folk, du må ikke sige det her til nogen 

selvfølgelig, men det er nok mest folk som er sådan lidt ‘jeg ved ikke hvad fanden jeg skal købe til 

dem’ eller hvis jeg ikke rigtig har nogle associationer til dem, så kan jeg finde på at købe sådan 

noget.. 

I: Mm. Almindelig Cocio.. 

K: Øhm, Cocio.. kunne jeg finde på at, og det er faktisk meget sjovt fordi.. jeg ville faktisk hellere købe 

denne her end jeg ville købe den..eller den, jeg ville hellere købe den almindelige Cocio end jeg ville 

købe den økologiske Cocio.. Og det er simplethen fordi at da jeg var lille og tog på min fars 

brandstation, så fik jeg faktisk altid Cocio chokolade mælk.. som jeg drak på under 10 sekunder..  

I: (griner) 

K: Det er ren og skær nostalgi, men da jeg holder mig langt væk fra mælk, så får den også  lov til at 

ligge herude.. 

I: Det er også sådan en gammel klassiker.. 

K: Ja, præcis. Jeg synes det første forsøg de havde med at lave den sådan lidt mere retro var sådan 

rimeligt vellykket, men så gik der bare inflation i det, og nu synes jeg at det er en joke efterhånden de 

fleste af deres produkter. 

Gode gamle Kim’s peanuts.. Er gode når man drikker, der er ikke noget som helst. De har jo også en 

økologisk version så vidt jeg ved, og det tror jeg ikke ville få mig til at vælge den økologiske frem for 

dem her. For dem vælger man udelukkende fordi man er halv-snaldret tror jeg, eller skal bruge 
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nogle.. 

I: Noget salt? 

K: Ja. Præcis. Øhm, så jo de ryger da ind i cirklen, men øh.. det er ikke noget som.. 

Urgh.. Jeg hader knækbrød.. om det er økologisk eller ej, men øh.. hvis det er noget, ja det ved jeg 

ikke.... fiber fuldkorn.. de hjælper ikke nogen mennesker overhovedet.. det kan være de har en 

Fairtrade version, det ved jeg ikke, men jeg ville ikke købe det alligevel.. 

Denne her må du forklare? 

I: Mm. De skal til at Fairtrade guld og sølv og ædelstene, så de garanterer at de mennesker som 

ligesom går i minerne osv. de har nogle ordenlige kår og får en fair løn.. 

K: Okay, det er jeg da glad for at høre.. så er det ikke sådan gamle jødiske guldtænder man får på 

fingeren for eksempel? (Griner) 

I: Nej.. 

Ville det være noget du gik efter? 

K: Det er en meget fed idé, altså.. puhh.. 

I. Hvis du nu skulle give en pige nogle øreringe eller sådan noget..? 

K: Det kommer jeg nok aldrig til, men jo.. det er faktisk en rigtig fed idé.. det.. hatten af for det.. Det 

kunne jeg meget vel finde på, hvis de vel og mærke lavede nogle ringe som også var flotte..  

I: jaja.. 

K: Det er ikke fordi den er specielt grim, den er faktisk ganske køn øhm.. så jo, det ville jeg faktisk, så 

den får lov til at ryge ind i cirklen.. 

Øhm.. 

I: Yoghurt Cultura.. 

K: Ud! (griner) 

I: Hvis du lige hurtigt skal summe op, hvad er det så der er dig og ikke dig? 

K: Jamen, du kigger faktisk på alle de produkter som.. jeg faktisk køber, eller kunne finde på at købe i 

indercirklen, og dem udenfor som jeg faktisk aldrig eller måske maks en gang hver andet år kunne 

finde på at købe. Øhm.. inder cirklen er, altså.. de er faktisk allesammen produkter som jeg køber.. 

regelmæssigt også.. og du har jo.. den her ville jeg faktisk stort set udelukkende på grund af Fairtrade 

mærket (Anthon Berg alm.).. denne her kunne jeg finde på at købe udelukkede på grund af Fairtrade 

mærket, og denne her ville jeg faktisk også vælge, shampoo’en ville jeg også udelukkende vælge på 

grund af Fairtrade mærket.. Og det gør jeg også på bananen hvis den er tilgængelig selvfølgelig.. 

I: Så det er på grund af de associationer du har til Fairtrade-mærket at de her produkter bliver valgt 

ud i forhold til de andre? 

K: Ja. I højere grad Fairtrade mærket end andre, økologi og landbrugsmærke og sådan.. 

I: Og med denne her fortælling og lækkerhed, eller hvad vi skal kalde det, som du snakkede om.. 
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K: Jeg kan godt lide... men det er sådan en side bemærkning, men jeg kan godt lide at, hvad hedder 

det, at jeg ved at der rent faktisk er nogle mennesker som får gavn af det som jeg køber, øhm.. og 

derfor ville jeg altid vælge det frem for andet. 

I: (Tager billede) Jeg har her nogle ord, hvis vi så siger at i stedet for dig så er det Fairtrade der er inde 

i midten, men konceptet er det samme: det der ligge tættest på er mest Fairtrade og det der ligger 

længst væk er mindst Fairtrade. 

K: Hihi.. Fedt! 

I: Det var fusk der var fedt? 

K: Ja det er meget sjovt.. et meget godt ord.. 

I: Mm. 

K: Ja, det kan godt få lov til at ligge på stregen.. flippet.. 

Naturligt..? ja det er svært at sige.. 

I: Ja. Ligeværd lige i midten.. 

K: Miljø ved jeg ikke.. den kan få lov til at komme inden for cirklen.. 

Luksus.. ja, det er det jo vel i en eller anden udstrækning.. 

I: Hvad forbinder du med luksus? 

K: Jamen, en varer der er noget mere end selve indpakningen, en varer der har en historie, der har.. 

en eller anden form for forfinethed, eller den er blevet gjort lækrere, eller er lækrere end en 

ligeværdig vare, som er anderledes.. eller som ikke er ligeså lækker.. 

I: Mm. 

K: Forvirrende? Nja.. den kan godt for lov til at ligge uden for cirklen..  

Gennemsigtigt synes jeg ikke det er.. 

Bedre vilkår, ja. 

Irriterende ord, prestige.. Det var det vi snakkede om før jo.. 

I: Mm. Hvis du skal tænke hvad Fairtrade er for dig, er det så tilknyttet prestige? 

K: (lang pause) Altså.. jeg ville være.. jeg tror jeg ville være stolt af at øh.. kunne sige ‘hey, jeg køber 

Fairtrade’, øhm, men det er ikke noget som jeg ville sige, hvis der ikke var nogen som spurgte mig. Og 

jeg har aldrig sagt faktisk, jeg tror faktisk aldrig nogensinde at jeg kan huske at jeg har fortalt til 

nogen at jeg decideret køber Fairtrade produkter.. Jo ud over selvfølgelig hende som jeg købte 

kalenderpakker til. Det er det eneste tilfælde overhovedet faktisk.. Så prestige i forhold til mig, for 

lov til at ligge uden for cirklen. 

I:Mm 

K: Nej!  

Snoppet den er meget sjov.. øhm.. i forhold til mig?.. Nej... 

I: I forhold til andre? 
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K: (rykker måske på kort: I griner).. Det synes jeg ikke i hvert fald.. jeg synes ikke de... 

I: Egoistisk ryger ud.. 

K: Nej.. 

Sundt? Hvad hedder det i forhold til andre ting skal jeg ikke kunne sige, men de signalerer sådan en 

eller anden form for.. øh... altså, ren.. det er et rent produkt, som jeg sagde før, der er ikke nogen 

store producenter som har skulle presse... selve produktionen af det.. så derfor så.. ville jeg 

umiddelbart gå ud fra at det er mere sundt end.. hvis jeg købte et stykke Fairtrade kød frem for 

McDonald’s kød, så ville jeg nok gå ud fra at Fairtrade er mere sundt, så den får lov til at komme 

inden for cirklen jo, men eller er det ikke noget jeg decideret associerer med det sundt.. de laver 

også chokolade jo.. 

I: (Griner) ja og Ben&Jerry’s 

K: Og Ben&Jerry’s, ja... Øhm.. Tilgængeligt... det ved jeg ikke.. nej ikke tilgængeligt nok.. 

I: Hvordan tænker du i forhold til tilgængelighed? Synes du at det er svært at finde? 

K: Jamen den.. Ja. Det synes jeg. For svært. Øh, og jeg ved godt hvor jeg skal gå hen, og det synes jeg 

faktisk er meget sjovt.. at det er sådan en meget sjov ting.. men at ligeså snart man tænker Fairtrade 

og man tænker tilgængelighed.. så tænker man også Irma.. Det synes jeg er meget sjovt, og det er 

faktisk ret godt klaret af Irma. Øhm.. For der er jo en milliard andre butikker som også har det, men 

når man finder det i andre butikker, så er man sådan lidt mere sådan, ‘Gud de har også Fairtrade her’ 

øhm.. altså.. ‘det var da lidt???? (1:19:01) - det skal vi da have’.. 

Velgørenhed, hm.. det er det vel i en eller anden udstrækning. Altså det er jo ikke direkte 

velgørenhed. De hjælper jo mere med.. med at.. altså de hjælper dem jo..  

Kvalitet? Ligesom velgørenhed, så det er ikke det der er i højsædet men.. jo det er kvalitets 

produkter.. 

Dyrt? Det for lov til at være ved cirklen, men ikke.. 

Det ved jeg ikke.. økologisk.. har jeg inden idé om hvor jeg skal placere.. 

I: Hvis du bare skal tage din umiddelbare indskydelse, er Fairtrade så økologisk eller er det ikke 

økologisk? 

K: Nej, det har ikke noget med økologi at gøre overhovedet..  

I: Så den ligger udenfor.. 

K: Men der er jo nogle af produkterne som er økologiske, så det er vel fint nok.. 

Value for money, det kommer jo an på hvad man er for en person, men når det er mig.. så ville jeg jo 

selvfølgelig sige at det.. 

I: at du får noget ud af det? 

K: Ja..  

I: Hvad er det du får ud af det?  
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A. Jamen det er igen.. som jeg fortalte dig, det er historien og så det at jeg føler at jeg ligesom.. man 

gør en forskel.. altså man ved hvor ens penge ender.. 

I: Ja.. 

K: Social ansvarlighed.. i midten.. øh.. nemt.. ja, det er det jo.. Det er jo i virkeligheden bare at købe 

nogle flere jo, men.. altså.. det får også lov at komme inden for cirklen, men det synes jeg ikke.. 

For dyrt? Mm.. den får lov at ligge på kanten.. fordi man kunne vel godt tænke at det er for dyrt, jeg 

synes ikke det er for dyrt.. jeg synes at det er helt fair.. deres produkter er slet ikke dyrere, de er 

dyrere end andre, men.. det er ikke for dyrt, men det er heller ikke for billigt.. Deres Coop produkter  

der som chokoladen det synes jeg er fint.. 

I: Ja. 

K: Trendy.. Altså ja.. det er det jo.. 

I: Mm.. Trendy hvordan.. i forhold til denne her hype eller? 

K: Ja.. det er jo i forhold til mig jo, så den kommer faktisk ud.. 

I: Det er ikke det der er vigtigt for dig?  

K: Nej.  

I: Så hvis du skal summe op det du har i midten, så er det sådan noget med.. lækkert, naturligt og 

godt og miljø og dyrt og luksus og.. medmenneskeligt, bedre vilkår, kvalitet, velgørenhed, social 

ansvarlighed, value for money.. Det er de ting du primært har i tankerne hvis du skal tænke over det.. 

K: Mm. Luksus.. 

I: Mm. Den lækre varer? 

K: Jeg synes i hvert fald det er langt de fleste tilfælde at.. synes jeg at det klarer det ret godt med ikke 

at ramme-- øh.. produkter som virker mere prangende end deres.. end deres.. hvad hedder det.. 

ligemænd, lige produkter.. øh..  

I: (Tager billede) 

Hvis nu jeg viser dig det her. Og hvis vi siger at det var noget du lige så på TTV eller i Nyhederne eller 

på Politiken eller sådan noget, hvad ville du så tænke? 

(Lægger citat med Fairtrade gør ingen forskel for te-plukkere) 

K: Så ville jeg tænke at så skulle Fairtrade til at komme i gang med det.. 

I: Mm. 

K: Det her statement ville jeg tænke at de arbejde ikke med eller for te-plukkere, men det laver jo te.. 

I: Hvis nu vi tager denne her: “Fairtrade er fup”.. Hvis du læste det: Hvis det stod på forsiden af 

aviserne imorgen når du kom ned på gaden.. 

K: Så ville jeg helt klart læse den (griner) 

I: Så ville du læse den? 

K: (Griner) ja.. 
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I: Ville det ændre dit syn på Fairtrade tror du? 

K: Øhm.. Jeg tror i hvert fald at jeg ville læse artiklen godt og grundigt igennem og vurdere det selv i 

hvert fald.. Jeg arbejder jo med aviser, og læser avis og har ikke fjernsyn derhjemme, netop også for 

at undgå sådan nogle ting for eksempel.. som sådan nogle statements, som.. i langt de fleste tilfælde 

jo er genereret for at generere profit frem for at.. 

I. Jeg har også denne her.. ‘Fairtrade begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption’. 

K: Mm. Det er i hvert fald den direkte modsætning til det man associerer med selve brandet.. og hvis 

jeg nu så det nogensteder, så tror jeg i hvert fald jeg ville blive ret forbavset og undersøge det 

direkte.. Øhm.. jeg tror ikke at jeg ville gå ind og afskrive dem med det samme..  

I: Der skal mere til? 

K:. Men altså, hvis jeg fandt noget gris, så ville jeg i hvert fald helt klart øh.. lade være med at købe 

Fairtrade produkter nogensinde mere. Ligesom jeg for eksempel har boycottet McDonald’s og sådan 

nogle ting. 

I: Ville det gøre nogen forskel om det var et enkeltstående tilfælde? 

K: Mm. Men det er også det jeg mener med.. at fordi hvis der er en fyr som for eksempel har været.. 

har haft et samarbejde med et sted og de rent faktisk ikke har givet pengene til dem alligevel.. og den 

person har stjålet dem selv.. eller et eller andet.. har sagt at han fik pengene til dem.. eksempelvis, 

hvilket er meget usandsynligt, men så ville jeg selvfølgelig tage til overvejelse om det stadigvæk var 

en god ting, og højst sandsynligt stadig tage det op.. 

I: Hvis man havde en skaldale sag, hvad kunne Fairtrade så gøre i sådan en situation? 

K: Altså det bedste de kunne gøre ville nok være at.. selvfølgelig gå ud og sådan offentligt, der er jo 

ikke nogen, man kan ikke gå ud og klynge en bestemt person til Fairtrade, der er ikke noget ansigt 

eller navn åh.. ud over Max Havelaar som man kan sådan tilknytte Fairtrade.. og det.. i længden vil 

jeg nok sige, det er nok lidt et.. øh.. problem for dem.. 

I: Du kunne godt tænke dig at der var et ansigt på? 

K: Ja. Hvad hedder det, for ellers så virker det.. altså.. indtil videre så har man brandet og varerne 

etableret jo, men de.. socialt så synes jeg ikke rigtig at øh.. de går ud og.. viser.. fanen, eller hvad det 

hedder, de - i forhold til det brand som de har skabt - er resten rundt om dem sådan.. ligesom en lille 

smule vaklende for mit vedkommende faktisk.. I hvert fald hvis de havde tænkt sig at blive mere 

udbredte.. Så sådan en person som kan... som kan udtale sige på vegne af dem, eller... 

I: Ville det have en betydning sådan i forhold til tillid, troværdighed og sådan nogle ting? 

K: Meget. Du ved det lige så snart en.. hvis du har en eller anden historie og der bare står at de gør 

det og det og det, så har du meget svært ved at sige enten ‘nå men så er det måske en’ eller ‘det her 

er ligegyldigt, jeg tror stadig på dem’.. altså du har svært ved at tage den her konklusion, men når det 

er en person der går ud og udtaler sig, og du får kropssproget og.. de ting på øhm.. så.. det får langt 
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flere mennesker til at tage en beslutning i forhold til det produkt eller det brand (????? 1:28:56).. Og 

det er jo sådan en ting som man er nødt til at have med, lige nu har der så kørt en hype omkring 

Fairtrade, men det er da også kan man mærke en smule forsvindende igen, øh.. så altså, hvis i hvert 

fald de skal fortsætte med at blive mere populære eller mere udbredte, så er det mere, ja, hvad kan 

man sige, sådan en slags øh.. interaktiv branding af dem tror jeg er.. nok ville være.. 

I: Vejen frem? 

K: Ja. 

I: Mm.. 

Hvis nu jeg fortæller dig at der faktisk er 1000 forskellige Fairtrade mærkede produkter i Danmark, 

altså ikke kategorier, men fysiske produkter, hvad tænker du så? 

K: Øh, det vidste jeg godt i forvejen (griner) 

I:  Det vidste du godt i forvejen, synes du at du kan finde dem når du er ude og handle? 

K: 1000 er svært, men joo.. jeg er da efterhånden ved at være omkring de første 3-4-500 måske, som 

jeg har set sådan rundt omkring, sådan.. meen, jeg vil sige.. det virker som om at nu jeg tænker over 

dem, så også om de er tilgængelige, det snakkede vi også om før.. tilgængeligheden kunne godt 

udbredes.. 

I: Mm. Have det flere steder? 

K: Ja, det er også, det er ligesom med økologi.. Lige pludselig eksploderede det jo i butikkerne og så 

var det overalt jo, på alle varer næsten.. idag findes der jo næsten øh.. jamen en økologisk varer for 

hver enkel normal varer jo. Hvis man kunne det med Fairtrade.. øh.. så ville det helt klart også 

komme ind i folks bevidsthed og de ville sælge meget mere af det.. eller man ville få mere gavn af 

det.. 

I: Hvor stort et Fairtrade-forbrug tror du at du har?  

K: På nuværende tidspunkt vil jeg nok sige.. 5-10% af min.. arh... ja, på en god måned 15% af mit 

husholdningsbudget.. 

I: Betragter du sig selv som værende loyal Fairtrade forbruger? 

K: Ikke decideret loyal, jeg kan ikke finde på at gå ind i.. øh.. en anden butik fordi de ikke har det 

Fairtrade produkt jeg skal bruge i en butik, så decideret loyal, vil jeg ikke kalde mig. Øhm, men hvis 

jeg står foran valget, hvis valget er foran mig med det samme, så ville jeg nok i de fleste tilfælde, på 

nær Cirkelkaffe, vælge et Fairtrade produkt.. 

I: Hvor stor betydning har det andet brand, hvis man skal sige, Fairtrade er jo altid mærket på noget. 

øhm.. nu siger du så specifikt her med Cirkelkaffen, den ville du ikke købe. Hvor stor indflydelse har 

det det sidder på for dig? 

K: Jeg er ikke.. altså.. branding for mig er nok mere.. er ikke ligeså meget.. hvad hedder det.. altså 

selve den deciderede varer tager jeg stilling til når jeg køber den, øhm.. så hvis jeg køber et produkt, 
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så er det fordi at øh.. at ris er brandet for mig.. eller chokolade er en for mig, og hvad det er for en 

slags chokolade bestemmer så hvad det er for noget jeg køber.. og der kan Fairtrade øh.. mærket nok 

gå ind og definere noget som jeg helst ville købe, men.. 

I: Men det kan ikke overskygge... 

K: Nej jeg vil nok sige at, som jeg sagde før, Ben&Jerry’s har også is som ikke er Fairtrade-mærket, og 

dem har jeg også købt før hen på grund af at det er Ben&Jerry’s, så hvad hedder det, så dem selvom 

de aldrig nogensinde blev Fairtrade-mærkede, men at der kom en anden is, hvis nu for eksempel, 

hvad hedder den... Bask&Robins som også er nede i 7-Eleven de er ikke Fairtrade-mærkede.. jeg tror 

ikke de er Fairtrade-mærkede.. kunne jeg ikke forestille mig i hvert fald.. Hvis det var dem der var 

blevet Fairtrade-mærket, så ville jeg ikke gå over og vælge dem faktisk.. 

I: Men hvis nu det var Cirkelkaffen, og vi siger at nu skal du absolut købe kaffe, der er kun Cirkelkaffe, 

og der er nogle der er Fairtrade, nogle der ikke er og nogen der er økologiske og ikke økologiske, ville 

Fairtrade så ryge ned i kurven frem for en anden? 

K: Klart, også selvom den var 2 eller 5 kroner dyrere.. 

Men altså helt klart.. jeg ville altid.. i de fleste tilfælde vælge Fairtrade frem for økologisk faktisk sjovt 

nok.. 

I: Hvis vi skal summe op på hele denne her samtale.. Hvad synes du så at dit Fairtrade forbrug siger 

om dig? 

K: Nok øh.. jeg ville nok kalde mig selv sådan en bevidst forbruger..  

I: Mm.. 

K: ... Fairtrade er et vigtigt øhm.. element i min hverdag vil jeg sige.. det er den der lille ting, som 

man.. som man gør, men altså.. som man tænker ‘ej men nu gør jeg noget godt‘ eller sådan, men 

som man ikke tænker så meget over, som man ikke skal tænke så meget over.. og det synes jeg 

faktisk er ret rart, at øh.. man ikke skal stå og blive generet af en facer en halv time eller diskutere 

med en facer en halv time, eller bare høre på en facer en halv time, for at give 50 kroner til UNICEF.. 

Jeg synes det er rigtig dejligt at man sådan helt for sig selv kan købe noget, man helt normalt køber.. 

men som man faktisk går ud og gør noget som jeg i hvert fald vil betegne som godt.. 

I: Er det noget du godt kunne tænke dig fyldte mere? 

K: Ja. Klart.  

I: Hvad afholder dig? 

K: Nu så man for eksempel også med julegaver at man kunne købe en ged til en familie, som 

gavekort og sådan noget, øh.. man skulle alligevel købe julegaver og her der giver du faktisk ikke en 

decideret julegave.. øhm.. og personen får faktisk ikke noget, så det er lidt.. faktisk vildt dårlig gave 

(griner) øhm.. det der med at man implementerer.. ja... velgørenhed eller politisk arbejde i ens 

hverdag øh.. synes jeg faktisk er meget fedt. Vi har jo meget travlt.. de fleste mennesker har jo meget 
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travlt idag, så derfor er det sådan lidt.. det er en fed måde at få det ind på.. 

I: Hvad tror du der skulle til for at det kom til at fylde mere? 

K: Det ved jeg ikke, altså.. organisationen skulle nok begynde at.. tænke mere som.. deres ja.. det ved 

jeg ikke... tænke mere på de produkter som ikke, hvad hedder det, jeg tror de skal begynde at tænke 

det mere som et brand.. som et decideret brand.. fordi det er jo egentlig ikke, det gør det jo egentlig 

ikke nu her jo, det er jo mere formålet med brandet som er det primære..det virker det i hvert fald 

som om.. 

I: Hvordan ville man tænke  mere som et brand? 

K: Svanemærket er jo for eksempel et brand.. det er jo sådan meget brandet (griner) 

I: (griner) 

Hvad gør man når man brander..? Hvad er det du savner? 

K: At det popper op flere steder i ens hverdag.. 

I: Ja. Har du nogle afsluttende kommentarer, noget du synes du mangler at sige? 

K: Jeg håber der er flere der køber Fairtrade.. 

 

 

Alder: 26 

Uddannelse: Gymnasiet 

Beskæftigelse: Salgsrepræsentant for Børsen og laver alt deres face-to-face salg  

Indkomst: 400.000 

Husstandssammensætning: single, bor alene 
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Appendix 14 

Interview with Maria, May 26th 2010 

 

I: til at starte med vil jeg nemlig vise dig mærket her 

M: ja 

I: og spørger dig hvad du sådan umiddelbart lige tænker på når du ser det 

M: jamen… altså jeg kan genkende det på nogle af de produkter jeg har set i butikken 

I: ja 

M: erhm…. Og jeg ved at det signalere fairtrade, som der handler om at… eh… dem som der 

producere de fødevarer de får en ordentlig pris for det 

I: uhm… er det nogle bestemte produkter du tænker på 

M: ehm… jeg tror jeg tænker meget på kaffe 

I: uhm 

M: eh… nok også chokolade, men nok primært kaffe faktisk 

I: ja 

M: ja, jeg kan ikke lige komme i tanke om andre ting 

I: uhm, det er også i orden, hvis du nu skal tænke sådan rent visuelt 

M: ja 

I: ehm… farver og… former og så videre… er der så noget bestemt du tænker på, eller hvad tænker 

du så på 

M: det kunne godt minde lidt som sådan noget ying og yang der bare ikke er helt i balance, sådan… 

I: uhm… hvad er ying og yang for dig, hvis du skal sætte flere ord på det 

M: ying og yang det er eh… et asiatisk symbol som der, der signalerer.. eh.. en dualitet… hvor der er 

en ligevægt 

I: uhm.. og her synes du så der er mere af noget 

M: der er, hvad kan man sige, den blå den er større end den grønne… erhm… og der tænker jeg så 

lidt… det ved jeg ikke… det kunne bare godt ligne ying og yang lidt… det var min umiddelbare… det 

var det jeg umiddelbart tænkte… 

I: uhm 

M: jeg tænkte også på at det grønne kunne være et blad 

I: ja.. siger den sorte farve dig noget.. sådan særligt 

M: uhm… ikke rigtigt andet end at… det er måske bare en eller anden baggrund der ligesom… det ved 

jeg ikke… får farver til ligesom træde lidt frem 
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I: uhm… hvis nu man tager fairtrade, sådan som helhed eller hvad man nu skal sige, hvad eh.. tænker 

du så, når du tænker på fairtrade… altså hvad er fairtrade for dig 

M: erhm… jeg tænker… jeg tror fairtrade det er nok meget… hvad kan man sige… det er en holdning 

til.. hvordan ens… ens produkter skal produceres… det er meget… jeg synes også det er sådan lidt en 

livsholdning… og… et menneskesyn der repræsentere hvordan man vil behandle andre folk.. eh… om 

man er villig til at betale den pris der egentligt bør gives for nogle produkter 

I: uhm… når du siger bør 

M: ja 

I: hvad tænker du så der 

M: jeg tænker, for at de kan op, opretholde en hvis levestandard, for at de kan få deres børn i skole, 

for at de har råd til medicin… altså sådan nogle rimelig basale ting ik… 

I: ja 

M: ja… 

I: men hvor kommer det der pres fra, altså at det er noget man bør gøre 

M:… erhm… jamen det er nok noget der ligger i det menneskesyn, at hvis man har den holdning til at, 

hvad skal man sige… at alle folk er lige… så eh… så må det også være sådan at alle folk skal også ha 

lige chance… eller… lige muligheder for at… eh… altså dels få de… altså den betaling.. af deres 

produkter som de skal ha, så der er ikke er toldmure i forhold til EU og så videre… men også… at de 

skal have lige muligheder for at kunne give deres børn en hvis opvækst… 

I: er det et menneskesyn som du deler 

M: ja på trods af at jeg nok ikke køber så mange fairtrade produkter 

I: uhm… hvad får dig til lige at trække, hvad skal man sige fairtrade ind der 

M: eh.. jamen det er primært fordi vi taler om fairtrade 

I: uhm, ja men jeg mener, siger, nu siger du lige, du kobler og sige at du måske ikke køber så meget 

fairtrade… føler du at der, hvad kan man sige, ligesom er et pres på at du burde købe flere 

M: eh… ja nogen gange, når man hører nogle historier, jeg ved ikke om, det er en del af jeres opgave, 

men der var den der historier og de der børn der producerede kakao bønner til toms… når man hører 

sådan nogle historier så tænker man ej… altså det at man gør nogle små ting i hverdagen, kan faktisk 

betyde rigtigt meget for folk andre steder i verden 

I: uhm 

M: og det…ehm… det kan… så tænker man på at man egentligt sku gøre lidt mere.. men.. på den 

anden side, så er jeg også sådan studerende og jeg har ikke så mange penge… så… jeg har ikke sådan 

råd til at købe økologisk, og købe fairtrade 

I: uhm 
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M: og ligesom sådan.. køber de produkter som jeg måske egentligt.. sådan.. holdningsmæssigt passer 

godt sammen med 

I: uhm… så penge spiller en rolle 

M: ja 

I: uhm… tror du at… at det er noget der vil ændre sig i  fremtiden så… når du ikke er studerende 

mere… 

M: erhm… muligvis ja… ja det tror jeg 

I: uhm… kan du fortælle mig om en af dine oplevelser med et fairtrade produkt.. enten at du har købt 

det eller spist eller drukket.. eller.. et eller andet 

M: jeg kan faktisk ikke lige umiddelbart komme i tanke om noget 

I: uhm 

M: at jeg… altså hvor jeg har siddet og været meget bevidst om at det har været et fairtrade produkt 

jeg har spist 

I: uhm 

M: jeg har sikkert fået noget… hos nogle jeg kender eller sådan noget 

I: uhm… har du købt et selv… på et tidspunkt 

M: eh… ja… det mener jeg… men jeg er faktisk ikke helt sikker på… jeg kan ikke forklarer dig det 

nærmere…  

I: uhm 

M: sådan situationen omkring det 

I: uh… hvad hedder det… drikker du kaffe eller the 

M: primært the 

I: primært the… så hvis du står nede i supermarkedet og skal… vælge en the.. og blandt udvalget der 

er en fairtrade mærket… har det så nogen betydning for dit valg 

M: erh.... ja jeg overvejer ofte at købe det, men jeg tror ikke at jeg kø… at det så ofte når hele vejen 

ned i indkøbs kurven… 

I: uhm 

M: men ofte så… så vælger jeg den jeg normalt drikker, eller sådan et eller andet 

I: og det er primært prisen der… 

M: erhm… ja men så måske også… altså nu er der jo mange forskellige salgs the og sådan… så er det 

nok også bare at man vælge det man er vand til… noget man kender… så man ved hvad det er man 

får 

I: uhm.. ja… man kan sige at fairtrade theen er så ikke lige en du kender så godt, er ikke så vand til 

endnu…  

M: ja 
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I: uhm… eh… hvis nu du havde købe et fairtrade the, eller fået den forærende… hvis nu du havde den 

ik… og du så lavede dig en kop the, tror du så den oplevelse ville være anderledes for dig end hvis du 

havde en helt almindelige libton, et eller andet… straight up the… 

M: jeg tror nok jeg ville tænke lidt over… men jeg lavede den… om den smage anderledes… eller… i 

hvert fald også overveje om det var noget jeg også skulle blive ved med at købe 

I: uhm, så smagen ville være… afgørende 

M: ikke kun… altså jeg vil sige smag og pris, men også tanken bag… altså… jeg kan godt li tanken bag 

fairtrade produkter… det kan jeg  

I: og den tanke det… hvis du skal sætte nogle flere ord på det 

M: jeg tror nærmest det bedste jeg kan beskrive det med… det er lidt god samvittighed hvis man kan 

sige det sådan… 

I: uhm 

M: at man godt kan.. erhm… man kan godt.. man, jeg ved ikke om man kan sige at man sidder og 

drikker en kop the og gør noget godt for verden, men at man på en eller anden måde… erhm… man 

sidder i hvert fald og nyder et produkt som er blevet… eh… der er i hvert fald blevet betalt en fair pris 

for, for de folk som ligesom er i den anden ende, de ligesom… også har fået en fair handel, hvis man 

kan sige det sådan 

I: ja 

M: sådan ik, ja 

I: så hvis jeg serverede en kop the for dig og brevet stadig hang i og, hvis det nu var sådan noget pose 

noget, og der så var fairtrade mærket på den, ville du så gøre dig nogle ekstra tanker når du så den 

tror du 

M: erhm… men jeg tror jeg, jeg ville genkende mærket 

I: uhm 

M: og så ville jeg også begynde at tænke over at det var fairtrade… og så… jeg ved ikke om man 

måske også begynder at tænke lidt mere over historien bag, hvor kommer det her fra… erh… tænke 

lidt mere over produktet… altså hvor det er kommet fra 

I: uhm… hvilken betydning har produktets historie for dig 

M: eh.. altså jeg vil sige det flere produkter jeg køber i dagligdagen der har deres historie ikke sådan 

super meget 

I: uhm 

M: eh.. jeg prøver... altså… jeg kan godt lige at tænke over hvordan de produkter jeg har er blevet 

produceret og sådan.. men altså det går også lige op i at det gerne skal være økologiske æg og sådan 

nogle ting 

I: uhm 
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M: så på den måde så… jeg ved ikke om man kan sige at jeg får dårlig samvittighed hvis jeg spiser et 

produkt som der… som jeg ved ikke er… sådan særligt godt behandlet.. men jeg vil nok sige at jeg har 

det nok bedre hvis jeg har spist et produkt… eller i hvert fald når jeg har fået et produkt som er godt.. 

eh.. 

I: uhm… nu nævner du økologi… hvordan ser du på økologi… altså hvad for nogle tanker har du 

omkring det 

M: erhm… 

I: hvad er økologi for dig 

M: jamen økologi det er, altså dels at man… eh passer godt på de dyr som der indgår som eller hvad 

kan man sige… fødeemner… hvis man kan kalde det det 

I: uhm 

M: altså sådan at det de har et godt liv mens de lever, at de ikke bliver udsat for unødig smerte… 

eller… pinsler… eh… jo så er det også med hensyn til… hvad hedder det grønsager som sådan noget… 

at… at det ikke er blevet sprøjtet… der er ikke alle mulige ting i som man måske ikke er helt sikre på 

hvad kan gøre imod vores organisme 

I: uhm, så hvis, hvis nu du har valget imellem en, en økologisk og en almindelig gulerod, og der ikke 

er nogen prisforskel 

M: så vil jeg vælge den økologiske 

I: uhm… uhm…. Eh… jeg kunne faktisk godt tænke mig at hører om du kan fortælle mig om den gang 

det ligesom gik op for dig at fairtrade sådan eksisterede… eller hvad man skal sige… sådan var en del 

af.. var her 

M: ja… jamen jeg tror faktisk første gang jeg blev opmærksom på det… det var faktisk i nogle tv 

reklamer… erh… jeg tror faktisk det var et eller andet kaffe produkt.. jeg er ik… det er nok derfor jeg 

også forbinde fairtrade enormt meget med kaffe 

I: uhm 

M: fordi det var sådan en første sammenhæng jeg så det i 

I: ja 

M: eh… hvor de ligesom forklarede, sådan relativt indgående i den der reklame at, det gik ud på at de 

har kaffe bønder de fik en ordentlig pris for dem 

I: uhm 

M: og så kunne man sende deres børn i skole… altså jeg tror det, det er der hele den der historie er 

kommet fra 

I: uhm.. så det er den historie, at du, du kobler til når du genkender mærket nu 

M: ja 

I: uhm, gjorde det indtryk på det 
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M: ja det har det gjort… jeg tror ik engang jeg var specielt gammel… så jeg tror jeg identificerede mig 

enormt meget med de der børn i den der reklame 

I: uhm… interessant 

M: erhm… jeg tænkte på hvad man så skulle gøre hvis man ikke skulle gå i skole og sådan nogle ting… 

I: uhm 

M: så på den måde har den gjort et ret stort indtryk på mig… jeg ved ikke engang hvor gammel jeg 

har været… jeg har nok været sådan en 10 -12 år 

I: uhm, så du fik sat dig i deres sted… så er det måske mere nu de voksnes sted du får sat dig i 

M: ja altså det er det, nu har jeg ikke selv børn.. men altså.. jeg har da helt klart den holdning at hvis 

man har børn, så skal man da…. Ligesom… give dem det bedste man nu kan give 

I: uhm 

M: så… 

I: uhm.. hvis du nu skal bekskrive sådan.. den typiske fairtrade forbruger… en person som du ser for 

dig hvis du tænker, der ligger 3-5-10 fairtrade produkter når personen går i supermarkedet.. 

hvordan… eh… hvordan er den person som 

M: det er nærmest et billede på min bror 

I: ja 

M: han er ret meget… erh… inden i fairtrade.. og også økologi 

I: uhm 

M: eh.. jamen han er veluddannet, han har eh… en kone og 3 børn, og de bor i hus, og de er optaget 

af, hvad kan man sige, hvad det sker i samfundet, de er optaget af, hvad man kan sige, hvad for nogle 

politiske strømninger der ligesom kommer, de er en del af debatten på den måde… og de tager 

stilling til eh… til hvad der foregår i verden… altså ikke kun fairtrade mæssigt.. men økologi… ikke kun 

de fokus punkter… men sådan lidt generelt… jamen tager stilling til, sådan generelt 

nyhedsstrømmen… sådan ret oplyste synes jeg 

I: uhm… oplyste hvordan 

M: altså de søger viden omkring samfundet 

I: uhm 

M: eh… og interessere sig for det… og også bruger tid på… altså bruger tid på at læse aviser… og 

måske også ikke bare, ligesom at høre den der lille ritzau nyhed men også… ligesom… hører historien 

bag 

I: uhm 

M: hvis det giver mening 
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I: jamen det giver fint mening…eh… er der nogen typer produkter… som du tror at denne her 

person… eller din bror… eller hvad vi nu skal sige… ikke køber, altså noget som i hvert fald aldrig 

ryger ned i indkøbskurven 

M: eh… det ved jeg ikke det skulle… jeg tror det ville være sådan noget som mircopopcorn… altså 

micropopcorn 

I: uhm 

M: jeg tror faktisk også… eh… creamer med parabener i, som sådan tydeligvis er hormon 

forstyrende… og sådan nogle ting.. ja det tror jeg.. det vil ikke kunne ryge ned i hans kurv 

I: uhm… hvorfor, hvorfor lige micropopcornenen 

M: eh… det er fordi at han går meget rundt og smakker om at det er kræftfremkaldende… 

I: uhm.. okay 

M: det har han læst et sted, så det har han en klar mening om 

I: så det har også noget med ens.. eh… helbred af gøre 

M: ja… jeg tror faktisk i væsentligt grad hans børns helbred, nu har han nogle drenge, jeg tror han er 

rimeligt bekymret for, der er meget snak om hormonforstyrrende.. stoffer i, ja altså både i kosten 

men også i… i creamer og hudprodukter og sådan noget… og det… altså han har en drøm om at han 

også gerne engang vil ha børnebørn en gang så han vil gerne ha at hans drenges sædkvalitet ikke er 

mega lav… 

I: ja 

M: når de engang skal… finde en kone og.. ja 

I: hvis du nu skal beskrive han sådan dirimentrale modstætning… altså en absolut ikke fairtrade 

forbruger… en som det aldrig nogen siden kunne falde ind og smide de har varer ned i kurven, 

hvordan ville den person så være 

M:…erhm… det er sådan lidt svært.. jeg tror det ville være en der… jeg tror… ikke en der ville være på 

samme uddannelses niveau som ham.. men jeg tror også at jeg ville tænke på at det måske også var 

en som nok ikke havde så mange penge… og havde måske meget fokus på hvor dyre ting var… og 

måske hellere ville bruge pengene på cigaretter og sådan… ej… nu er jeg måske meget fordomsfuld 

I: fordomme kan være interessant nok… dvs. Nu sagde du at din bror var højtudannet.. hvad er han 

M: han er ingeniør 

I: ingeniør ja… så ikke akademisk måske 

M: eh… ja det vil jeg da kalde ham at han er 

I: nej jeg mener ham som ikke køber fairtrade 

M: nå, ja… han vil ikke være akademiker… nej det tror jeg ikke… jeg tror ikke han vil… altså jeg 

forestiller mig en person hvor… der ikke rigtigt har nogen relation til der her mærke og ikke 

overhoved ville kunne forklare hvad det betød 



 

8 

 

I: uhm 

M: som måske også er lidt ligeglad med hvad han stoppede i munden 

I: uhm 

M: erhm… 

I: så ligeglad i forhold til, til både ham selv men også til andre eller hvad man nu skal sige 

M: ja… 

I: uhm… hvis nu vi siger at du står nede i super markedet, og foran dig i køen står en som så ikke lige 

er din bror men… så falder spørgsmålet lidt til jorden.. men hvis vi nu siger at personen har lagt 3-5 

fairtrade produkter, og du står lige bagved i køen… hvad, tror du, hvilken nogle tanker flyver gennem 

dit hoved når nu du står og iagttage det 

M: erhm… jeg tror.. jeg vil nok… hvad hedder det.. tænke at denne her person nok minder meget om 

min bror… passer ind i denne her forestilling om hvad det er for en type person der køber fairtrade 

produkter.. vil jeg nok.. associere denne her person til 

I: uhm 

M: og så kan det godt være jeg vil kigge ned i min egen kurv og så lige tænke nå jeg har købt sådan et 

eller andet, noget slik eller sådan noget i stedet for 

I: uhm 

M: så vil jeg nok stå og få lidt dårlig samvittighed, i forhold til, de ting som man ligger op… 

I: har.. ville slik give dig en særlig dårlig samvittighed 

M: det ved jeg ikke, men du ved sådan bare et eller anden sådan helt standard, et eller andet 

produkt fra super markedet som ikke er sundt på nogen måder… som måske bare virker lidt som… 

det ved jeg ikke noget som man bare ville sidde og æde… til eksamenslæsning… eller… sådan noget 

som du bare ville sidde og kører ind uden at man egentligt tager stilling til hvad det er man spiser 

I: uhm.. ja… hvad ville du tænke om personen 

M: ja.. men jeg ville tænke at det var eh.. en ansvarsbevist person… eh.. ansvarsbevist  i hvert fald 

over for sin indkøbs vaner 

I: ja… ansvarlig på, på hvilken måde 

M: an… ja… 

I: eller ansvarsbevist på hvilken måde… hvad ville personen tage ansvar for 

M: personen tager vel… tager vel ansvar for at… den er svær… jeg tror at personen tager vel ansvar 

for at denne her person tilhører en af de rigeste land… eller hvad skal man sige… en af de rigeste dele 

af verden… 

I: uhm… 

M: og.. og  der er andre folk der ikke er ligeså rige som denne her person… som ikke har de samme 

muligheder… som måske ønsker en lidt mere ligelig fordeling af goderne i verdene 
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I: uhm… hvor stor en betydning… hvad skal man sige… eller har det en betydning for dig… at.. at du 

netop bor i denne her rige del af verden.. kontra… altså folk som netop ikke, altså som bor i den 

anden del af 

M: ja det gør det da… jeg… jeg altså jeg har jo nærmest uendelig muligheder for hvad jeg kan gøre, 

hvad jeg kan gøre her… hvad jeg kan gøre med mit liv… jeg kan eh… altså jeg kan jo endda få en gratis 

uddannelse.. og jeg… eh.. jeg kan selv betale for min egen lejlighed… og jeg… altså… jeg kan 

fuldstændig selv styrer mig liv… og altså… jeg kan også vælge at rejse til den anden ende af verdenen, 

altså… erhm… altså jeg synes det, det at jeg kommer herfra i verden det giver mig en fuldstændig 

enestående mulighed i forhold til resten… 

I: uhm… så det de andre ikke kan… eller hvad man skal sige… det er noget med mangle på frihed.. 

eller hvad man skal sige 

M: det er noget med, ja mangel på frihed, det er mangel på uddannelse.. erhm… det er måske også 

lidt mangel på… lægehjælp… jeg ved ikke om jeg kommer til at fokusere på meget på det.. jeg er 

lægestuderen så… 

I: uhm… ej men sådan er det jo, man er jo fagnørd… erhm… hvis nu at vi skal forestille os en verden 

hvor fairtrade slet ikke eksistere… hvordan tror du den verden ville være 

M: erhm…  

I: hvis du skulle beskrive den 

M: altså jeg tror desværre den ville mindre ret meget om den… vi har nu.. altså fordi jeg tror mit 

indtryk er at fairtrade ikke har slået voldsomt igennem 

I: uhm 

M: det kan  godt være det er fuldstændig forkert, men det er måske også lidt folks fordomme i måske 

gerne vil hører  

I: ja helt sikkert 

M: men jeg tror, jeg tror ikke verdenen ville være specielt meget anderledes.. men jeg tror bestemt 

den ville være anderledes for de folk som der rent faktisk, erhm… for den betaling… altså får… er en 

del af fairtrade… 

I: uhm 

M:.. organisationen.. organisationerne.. ja det ved jeg ikke 

I: men ville der mange noget i verden tror du 

M: jamen… jeg tror for netop dem der har den holdning at vi alle er lige, og goderne i verden burde 

være lidt mere lige fordelt.. så ville det jo netop mangle et produkt til dem, at de, altså, det er jo ikke 

alle der, der lige har… det ved jeg ikke.. muligheden, tiden, evnerne, pengene til at rejse til den anden 

ende af verdenen og gøre noget godt… så det er måske, jeg ved ikke, en meget nem måde, ligesom 

at påvirke verdenen bare en lille bitte smule… 
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I: uhm 

M: erhm… tror jeg at fairtrade er… og må den måde det giver folk en mulighed for at ligesom lave det 

tilvalg, ud fra den holdning de så har 

I: uhm… hvad hedder det, tror du der ville være noget andet, eller tror du der ville komme noget 

andet i stedet for…  

M: eh… altså et andet system der måske kunne fungere på samme måde 

I: for eksempel 

M: eh… altså… jeg tror at man… at folk er jo efter… globaliseringen er vel egentligt så, hvad man kan 

sige, alle steds nærværende.. at folk egentligt godt ved  hvordan andre, eller folk i andre verdensdele 

har det, så på en eller anden måde vil der jo nok komme en eller anden form for efterspørgelse et 

eller andet sted fra, på et produkt.. omkring det 

I: uhm 

M: eh.. og jeg ved ikke om det ville være fuldstændig ligesom fairtrade, nu er det, nu altså… nu er jeg 

måske heller ikke helt sikker på præcis hvordan det foregår 

I: uhm 

M: men… men det ville da nok kommet et lign produkt hvis efterspørgelsen er der… og det tror jeg 

den er 

I: uhm 

M: for jeg tror der er en del der har taget stilling til det 

I: uhn 

M: så 

I: nu sagde du før at du har en ide om at fairtrade ikke er slået så godt igennem 

M: ja 

I: hvad tænker du om det 

M: jamen jeg tror det er fordi jeg ikke kender super mange der køber fairtrade produkter, og det er 

ikke noget som der ligesom, kommer om i samtalen, eller hvad kan man sige, den ligesom normale 

samtale, når man sådan går rundt og snakker lidt med folk… den kommer ikke op på samme måde 

som økologi, kommer op, det synes jeg kommer op sådan rimelig ofte… sådan.. du ved bare spontant 

i en samtale 

I: uhm 

M: erhm… og det synes jeg ikke fairtrade gør på samme måde, så jeg ved ikke om det er fordi at folk 

ikke rigtigt har fokus på det, eller om det bare er fordi jeg ikke kender så mange som der køber, det 

eller om det bare er fordi jeg kender enormt mange studerende som ikke har penge til det altså 

I: uhm… køber du mange studerende som køber økologi 
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M: uhm… nej altså.. jeg synes… dem jeg kender, de har fokus på at økologi er der, og de vælger også 

økologi i nogle tilfælde, men ikke… nej ikke sådan, ikke konsekvent 

I: uhm… hvis nu du skal tænke på fairtrade, altså som en person, som en fysisk person, hvordan ville 

den person så være 

M:… det er et mærkeligt spørgsmål… fairtrade som en person… det ved jeg ikke om… det ville være… 

jeg tror i hvert fald det ville være sådan en meget retfærdig person som… der deler sol og vind lige 

hvis man kan sige det sådan 

I: uhm 

M: der vil… jeg tror nok retfærdig er det ord der bedst… der lige kommer først op 

I: uhm… hvad knytter du til retfærdig… hva ligger der i det 

M: at eh… alle folk blive behandlet lige 

I: uhm… så det er også meget med lighed 

M: ja… ja det… ja at der er lighed for alle og… ja… de skal… jeg ved ik, nej… 

I: hvordan ville det forhold være til den her person 

M: eh… jeg tror nok det er en person hvis idealer jeg vil kunne lide, men jeg ved ikke om personen vil 

være lidt for hellig nogen gange, i forhold til en selv 

I: uhm… hellig hvordan 

M: hellig på den måde at personen ikke gør noget galt… eller hvad kan man sige, måske… udøvede 

måske en eller anden form for moralsk præst på omgangskredsen for at de også.. levede op til de.. 

eh… holdninger eller krav som personen stillede til sig selv 

I: uhm… uhm… så det er noget med nogle… altså nogle bestemte idealer du kobler til fairtrade 

M: ja.. 

I: det er noget med blandt andet retfærdighed og lighed og… 

M: lighed ja… jeg ved ikke om der er flere ting jeg sådan umiddelbart kobler til det 

I: uhm 

M: jo… måske ordentlig behandling af andre… nej det ved jeg ikke… det bliver sådan lidt de samme 

ord igen synes jeg… sagt på en anden måde 

I: det kan jo også være interessant nok… nu skal du se jeg har en lille leg med, det kan være det gør 

det lidt lettere (sætter op). Hvis nu du forestiller dig at du står herinde i midten og du så får de her 

billede kort, og de ehm… de ting som der er på den som du sådan synes siger mest om dig, eller 

udtrykker mest dig, dem ligger du tættest på midten, jo længere ud du bevæger dig, jo mindre dig 

synes du det er, og hvis du ligger det helt uden for den grønne så er det noget som du decideret siger 

det er ikke dig, det er ikke noget du vil kobles med, og hvis der er noget af det hvor du tænker, ej 

men det er ikke lige denne her knækbrød jeg spiser, men det er en anden, så er det også fint, og du 

må gerne selvfølgelig fortælle mig hvad det er du tænker 
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M: okay skal jeg også sige hvad det er jeg lægger 

I: ja det må du gerne 

M: erhm… det første det er noget knækbrød og det er faktisk noget jeg spiser rimeligt ofte, så det 

kommer ind, så er det noget matas body lotion… eh… det er ikke noget som jeg egentligt køber så 

ofte, men det er noget jeg har købt til min mor, så det kommer sådan rimelig ind på midten, eller ud 

på den der grønne streg 

I: uhm 

M: så er det den her cultura light… jordbær drik… det er erhm… hvad er det her 

I: det er sko, det kunne også være bomuld.. erhm.. bluser tekstil  

M: okay men altså.. uden noget andet… eller nej der er sku da et fairtrade mærke på er der ikke 

I: yes 

M: okay… erhm… jeg har faktisk aldrig købt noget tøj af fairtrade… så det skal jo nok herud 

I: det behøver ikke være noget som du sådan reelt køber, det kunne også godt bare være hvad de 

godt kunne tænke dig 

M: okay, det kunne jeg godt tænke mig, men det er nok ikke noget, hvad skal man sige, det første jeg 

ville købe.. men eh… 

I: tænk det mere i forhold til hvordan du gerne, hvad man skal sige, vil ha at andre folk skal se dig 

M: okay 

I: hvad for nogle ting kunne du godt tænke dig at blive associere… hvad for nogle ting synes du der 

også udtrykker dine værdier eller idealer  

M: okay… så det er måske også noget der lidt skal afspejle hvordan jeg gerne vil ha at andre skal se 

mig, men ikke måske nødvendigvis hvordan virkeligheden er 

I: ja det kunne det sagtens være 

M: er det rigtigt forstået 

I: uhm 

M: fordi så gider jeg nok ikke rigtigt være sådan en person der køber light yougurt men gør det nok 

alligevel 

I: uhm, jamen du kan godt, hvis ud ligger dem først sådan som du godt kunne tænke dig, så kan vi 

snakke om bagefter om der er nogle af dem der ville være anderledes hvis vi skulle tage lige nu 

M: ja…eh… så er der facial mositrouser…  

I: en hudcream af en art, ku det være ik 

M: ja… jeg tror den ryger der op… økologiske sandwich kiks… tror de ryger sådan der…  

I: cirkel kaffen 

M: cirkel kaffen ryger ind i midten… erh.. cocio økologisk den ryger også rimelig tæt ind på midten… 

eh… panthen.. erhm… den ryger derud… jeg tror det er for dyrt 
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I: det var cliniquen der røg ud 

M: ja det var cliniquen 

I: uhm 

M: eh…. Og BKI kaffen ryger også uden for 

I: uhm 

M: libton den ryger altså helt ud, du kan godt nærmest ligge den helt ud, det er noget jeg aldrig 

drikker og heller ikke gider… erhm… økologisk mælk er i midten… 

I: uhm 

M: eh… änglamark chokolade ligger også inde i midten… fairtrade bananer ligger også… måske lidt 

længere… jeg tror den almindelige cocio og den økologiske cocio ligger samme sted 

I: uhm 

M: erhm… ben&jerrys is ligger også lidt ude i kanten… erhm… anton berg samiak… kims peanuts 

ligger uden for 

I: uhm 

M: erhm… økologisk havre det tror jeg også ryger udenfor 

I: uhm… det kan også være økologisk… et eller andet andet morgenmads produkt.. müsli eller… 

M: et eller anden morgenmad… så skal den måske egentlig ind.. fordi det køber jeg faktisk også… 

erhm… og noget 

I: det er en the, også fairtrade 

M: det ryger også sådan rimeligt langt ind… erhm… gevalia økologisk… det ryger nok ud i kanten…  

I: uhm 

M: solgryn… det ryger halvvejs ud tror jeg… erhmm… skal jeg bare forestille mig at det er noget andet 

for jeg spiser ikke rosiner 

I: uhm ja det kan være… alt muligt tørret frugt.. og så videre… snak eller lign. 

M: jeg tror ikke den ryger så langt ind, det ryger nok… halvvejs ud på denne her streg.. erhm… en ring 

med fairtrade mærke 

I: uhm 

M: den tror jeg faktisk ryger rimeligt langt ind… 

I: uhm hvorfor 

M: fordi… det erh… jeg synes i hvert fald, altså en ring et er noget man har i mange år, og så synes jeg 

egentligt… det er en meget fed tanke bag… at det er fairtrade… erhm.. 

I: uhm… hvad ville du tænke om sådan en ring, hvis du fik den i gave, og du så lige fik af vide, det er 

fairtrade 

M: uhm.. jeg tror jeg ville tænke på at det var, at, at at det var en smuk tanke bag… erhm… at det var 

noget som jeg, altså som jeg gerne ville associeres med, og det var noget som jeg gerne… altså jeg 
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synes på en eller anden måde at det er mere holdbart når det er en ring end når… altså hvis, hvis det 

er noget kaffe, eller noget chokolade, eller noget the eller sådan et eller andet 

I: uhm… vil du hellere investere penge i sådan nogle produkter som netop er lidt mere holdbare end i 

chokoladen 

M: eh.. ja altså jeg vil for eksempel også gerne invester penge i tøj, men erhm… det ville jeg faktisk 

gerne 

I: uhm 

M: men… med det… men det forbehold at det skal også gerne være noget design som jeg står inden 

for, jeg gider ikke høvle rundt i et eller andet mærkeligt… ja 

I: uhm 

M: det skal, det skal også være et design som jeg også ville kunne li, men altså hvis det var det 

samme design hvor jeg så enten kunne købe det som fairtrade 

I: uhm 

M: eller ikke fairtrade så ville jeg gerne vælge fairtrade… det ville jeg… jeg kan godt li tanke bag 

I: uhm 

M: eh… så er der noget urtekram showergel, det ryger også halvvejs… eh… en vin ville også være inde 

I: uhm… har det noget af sige at den er fairtrade mærket 

M: eh ja lidt… det synes jeg 

I: uhm 

M: eh… altså hvis også lige vi skal snakke samme… jeg var faktisk nede i super brugsen her i går, bare 

at kigger lidt på hvad de egentligt havde af fairtrade produkter, og også lige se lidt på priser og så 

videre… erhm… og der fandt jeg ud af at vinen er faktisk overhovedet ikke dyrere 

I: uhm 

M: end, hvad skal man sige, ikke fairtrade vine 

I: har den oplevelse påvirket dig, eller hvad man skal sige 

M: ja det har det faktisk.. det eh… jeg tror, jeg havde i hvert fald en eller anden klar ide om at 

fairtrade produkter… at man fik lov til at betale lidt mere for det 

I: uhm… tror du det vil ændre dine sådan… indkøbs vaner fremover 

M: ja det tror jeg faktisk det vil erh… det gør det lidt mere overkommet lidt at købe fairtrade når ikke 

der er en prisforskel… eller i hvert fald ikke nogen væsentlig prisforskel 

I: uhm.. hvad synes du så om super brugsens  udvalg 

M: altså det er jo ikke mega stort, erhm… jeg fandt noget chokolade, og så fandt jeg noget vin og så 

fandt jeg noget erh… kaffe… og the tror jeg 

I: uhm 
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M: jeg kan ikke engang huske om det også var nogle krydderier, eller om jeg bare ledte efter det, nej 

jeg tror ikke der var krydderier 

I: hvad tænker du om det så, synes du det er et problem 

M: erhm… man kan jo sige at hvis man helhjertet ville gå ind for fairtrade så er det måske lidt, så kan 

det måske blive lidt kompliceret hvis man skal igennem mange butikker 

I: uhm 

M: eh… så.. altså i hverdagen så har man ikke så meget overskud til at bruge tid på at.. udvælge 

produkter på den måde.. at man ved hvor skal jeg nu gå hen og købe det, og hvor skal jeg nu gå hen 

og købe det… og det at tingene er samlet i sådan de almindelige dagligvare butikker, det gør at valget 

bliver lettere… 

I: uhm 

M: ehm 

I: så overskud spiller også en rolle i forhold til om man får lagt fairtrade produkterne i kurven eller ej 

M: ja 

I: uhm… 

M: det synes jeg 

I: overskud… i forhold til eh… tid… eller…  

M: ja… eh… men det kommer jo an på… altså… hvor besværligt det er at finde de her fairtrade 

produkter  

I: uhm 

M: erhm… hvis det er sådan at man skal bruge måske noget tid på nettet, for overhovedet at finde ud 

af  hvor de her butikker ligger der forhandler der her ting så, så gør det, det lidt svære at tage 

valget… 

I: uhm 

M: eller tilvalget 

I: uhm 

M: at købe fairtrade 

I: uhm 

M: erh.. ja 

I: og anton berg den kommer også lidt inden for 

M: ja 

I: hvis du så skal summe op nu… hvad er det så for nogle.. ting som… som sådan… som du gerne vil 

kobles til.. hvis du skal sætte ord på det billede du ser 

M: erhm… jeg vil gerne kobles til… eh… måske lidt sund mad, men… hvad hedde det også gerne 

økologisk og fairtrade, sådan at jeg har ret faktisk en holdning til.. det jeg… køber 
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I: uhm 

M: men samtidigt så er det også sådan noget, du ved, kendte mærke ind i mellem 

I: uhm…. Synes du… erhm… synes du at sådan nogle produkter som dem her… giver dig muligheden 

for at udtrykke holdninger 

M: ja.. det synes jeg.. altså ved at man køber noget, og altså hvis man konsekvent køber det 

I: uhm 

M: eh… så vil… altså den butik, okay nu er man en lille person ik, men altså så vil butikken også kunne 

mærke det og på den måde vil efterspørgelsen også blive større 

I: uhm 

M: for det erhm… og på den måde vil også flere bønder kunne komme med i fairtrade samarbejdet  

I: uhm.. hvem udtrykker du de her holdninger overfor, hvem ser dig, eller vil du gerne ha skal se de 

her ting 

M: erhm… jeg tror primært… jeg tror faktisk primært jeg udtrykker det overfor mig selv egentligt… 

I: uhm 

M: eh… og så også dem der kommer på besøg vel egentligt… dem som der ser hvad jeg har købt 

I: uhm… er det vigtigt for dig at de ser det 

M: jeg tror ikke jeg ville stille det frem sådan, se jeg har købt fairtrade 

I: uhm 

M: altså, altså nej det tror jeg ikke… det kan faktisk godt være at hvis jeg havde købt en vin og jeg 

havde sat den på bordet, så kan det godt være at jeg ville sige, har i set denne her, det er en fairtrade 

vin, men jeg tror ikke jeg ville… jeg ikke om man kan sige prale med det… eller sige, se, se mig jeg 

køber fairtrade, eller fairtrade produkter, men jeg tror måske jeg ville gøre folk opmærksomme på 

det, men det er også fordi at jeg ikke selv vidste at der fandtes fairtrade vin 

I: uhm du vil gerne dele din… erfaring.. eller hvad man skal sige 

M: ja det kan man godt sige… 

I: erhm… hvor fjernt er det her billede så fra det virkelige billede 

M: eh.. nok lidt 

I: uhm 

M: lidt… der ligger langt flere… eller mange, mange flere fairtrade produkter inden i den der cirkel 

end der i virkeligheden gør, og også økologiske produkter for den sags skyld… 

I: uhm 

M: og så eh… hvad hedder det sådan nogle ting som jeg har smidt helt uden for, for eksempel den 

der lipton the og culturaen… de ligger nok inden for i virkeligheden 

I: uhm 

M: erhm 
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I: hvorfor er det de bliver smidt ud 

M: jeg tror… den der cultura.. jeg tænker bare på at det er sådan en et eller anden… den er ikke 

speciel sund, og den er ikke… eh… altså det er sådan noget jeg lidt køber til bare lidt hvis jeg ikke har 

fået morgenmad om morgenen inden jeg tager af sted, eller sådan noget 

I: uhm 

M: eller sådan et eller andet… det er sådan lidt en hurtig løsning på… at jeg er sulten ik… erhm… og 

det samme med de der peanuts som også ligger uden for 

I: uhm 

M: og jeg tror… erhm… den der earl gray the, den der libton… jeg ved ikke om det  bare fordi at jeg er 

blevet opdraget til at man skal ikke bruge the breve… 

I: det kan godt være sådan er det jo nogen gange, de ting man har med dig 

M: jaja 

I: hvor stor en betydning har det for dig… erhm… hvor at det her fairtrade mærke er placeret henne, 

altså i sammenhængen, hvor stor en, en rolle spiller det andet mærke… hvis vi tager anton berg, 

cirkel, coop, ben&jerrys 

M: gud det var også fairtrade de så jeg slet ikke 

I: ville en ha ligget anderledes så 

M: eh…. Nej… det ville den ikke 

I: men hvor meget… hvis vi nu siger at du er nede for at vælge… eh… lad os sige… jeg ved ikke hvor 

det spiller størst rolle… chokolade for eksempel ik, hvor, hvor stor et pull har at det er anton berg, 

kontra at det er fairtrade, hvis du skal stå og vælge en frem for den anden 

M: jeg tror nok at det er et større pull at det er fairtade 

I: uhm 

M: men mener du også sådan hvordan det er placeret på pakken, for eksempel på den her kaffe der 

er det placeret lidt midt i, men på mange af de her produkter der er det placeret lidt ude i siden, eller 

hvad man nu kan sige 

I: uhm 

M: hvor man ikke lige opdager det først 

I: hvad synes du så er bedst, eller hvad man skal sige, hvad fungere bedst for dig 

M: erhm… ved det ikke rigtigt, jeg synes måske lidt, at det sidder sådan lige lidt på, at det måske er 

lidt stort, det her er fairtrade, jeg ved ikke om det virker lidt pralende  

I: uhm 

M: erhm.. men at… på den anden side er det jo nok også ret smart at folk opdager det 

I: uhm 
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M: fordi for eksempel, det her änglamark… der der, nu stod jeg og kiggede på chokoladehylden og så 

tænkte jeg, det der änglamark det må da være fairtrade i hvert fald, og så tog jeg den op, og det var 

først da jeg tog den op fra hylden at jeg opdagede at det var en fairtrade mærket varer 

I: uhm.. nu er der også et væld af mærker på den der 

M: ja 

I: den er, den er det hele 

M: ja 

I: uhm 

M: men eh… ja det skal alligevel være sådan at man kan se det, men det skal ikke være sådan stort 

midt i synes jeg 

I: uhm… er der nogle andre brands, eller hvad man skal kalde det, som du overhoved ikke kunne 

forstille dig at se fairtrade sammen med 

M: erhm… det ved jeg ikke rigtigt… 

I: hvis nu man fairtraded benzin, eller sådan noget 

M: altså på en eller anden måde, alt er muligt, men måske nok, det ved jeg ikke, benzin alkohol og 

cigaretter, vil jeg nok ikke tænke umiddelbart ville være.. altså 

I: uhm… hvad er det du tænker om alkohol og cigaretter som gør at… du siger det 

M: erhm… jamen det er nok det… det er måske min ide at den… fairtrade forbrugeren, hvis man kan 

kalde det det… det er nok en hvor jeg tænker, det er da ikke en der ryger 

I: uhm 

M: erhm… så jeg ved ikke om der overhoved ville være et marked for det… men altså på den anden 

side… tobaks plantager og sådan noget, de ligger jo netop i de lande som, der kan være relevante i 

forbindelse med fairtrade 

I: uhm… hvorfor er det ikke en der ryger 

M:… jeg tror det er for usundt… i forhold… jeg tror jeg har en eller anden ide om at fairtrade folk det 

er også sådan noget som også, altså som passer på deres helbred… måske er meget fornuftige… 

erhm… og til dels… måske meget rationelle i deres valg 

I: uhm, hvad for nogle rationer 

M: jamen det skulle så være, hvad skal man sige, en moralsk baggrund selvfølgelig… erhm… man… 

altså at man har nogle bestemte idealer om hvordan samfundet skal fungere, og eh… at, at fairtrade 

tanken så ligger nært det 

I: uhm 

M: ja 

(tager billede) 

I: du får du de her ord, og i stedet for at det er dig der er inden i midten så er det fairtrade 
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M: okay 

I: når du ser det her mærke, og tænker på det her mærke, hvad for nogle af de her ord, synes du så 

der ligger tæt på hvad du kobler til, og længer og længere væk og slet ik… 

M: uhm 

I: og igen må du gerne, sådan fortælle, dine tanker 

M: okay det første ord er sundt 

I: uhm 

M: erh… og det, det kommer inden for cirkelen men jeg synes ikke det sådan kommer fuldstændig op 

ad, jeg mener, altså fairtrade produkter er ikke nødvendigvis sunde… eh… næste ord er fusk… erh… 

og den tror jeg faktisk jeg ligger uden for 

I: ja 

M: jeg har rimelig stor tiltro til fairtrade mærket, at, at det ikke bare er et mærke der bliver sat på, 

men at der rent faktisk også er kontrol med, at, erhm… at, at de folk rent faktisk får den pris som der 

er hele rationalet bag fairtrade 

I: uhm 

M: snobbet er det næste ord, den… den ligger også inden for…  

I: uhm 

M: jeg kunne godt forestille mig at der… eh… altså der er også en eller anden vis, eh, hvad kan man 

kalde det, apperarnce, de giver jo en forestilling om hvem man er, det kan godt være at der er nogle 

folk der gerne vil opnå den forestilling uden at de rent faktisk har en holdning til fairtrade 

I: uhm… så det kan godt give en snobbet forestilling 

M: lidt… men altså det tror jeg netop er hvis vi snakker om sådan nogle mærker, nu nævnte jeg den 

der kaffe før hvor fairtrade mærket sidder lige midt i ik, og så tænker jeg at hvis folk var snobbet så 

ville de så købe et produkt hvor det var sådan meget tydeligt at der var fairtrade på 

I: hvad er det man, hvad vil man vinde ved det, eller hvad man skal sige… 

M: jamen det er det at man fremstiller sig selv på en bestemt måde 

I: uhm, og hvilken måde 

M: uhm… måske at man er lidt hellig, at man har en holdning til hvordan folk blive, eller hvad man 

skal sige hvordan verdenen fungere på 

I: uhm, men hvis du skal sætte bare et par ord mere på hellig 

M: ja 

I: uhm… hvad er det så der ligger i den tanke du har der 

M: erhm… jeg tror at folk gerne vil se ud til at de er bedre end de er 

I: uhm 
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M: erhm… at de eh… at er eh, måske er, hvad kan man sige, moralsk bedre mennesker… end de nok 

egentligt er 

I: uhm 

M: hvis det giver mening 

I: uhm 

M: erhm… at eh… jeg ved ikke om jeg forestiller mig sådan en masse hellerup barsels mødre der har 

sådan en klar holdning om at mit barn får fairtrade produkter, jamen mit barn får både økologisk og 

fairtrade produkter, og så videre, altså at de sådan på en eller anden måde konkurrerer om hvem der 

lige så er bedst for eh… 

I: og så at fairtrade er en af måderne at kæmpe på 

M: ja… fordi… det, det netop er et produkt men en signal værdi… så 

I: uhm 

M: tilgængeligt… uhm… den ligger jeg sådan lidt halvt ude for jeg synes faktisk ikke at fairtrade 

produkter er sådan super tilgængelige, jeg synes at jeg har måtte faktisk lede lidt i super brugsen for 

at finde noget… altså… det var ikke de produkter der lige var i øjenhøjde i hvert fald 

I: uhm, tror du det er med til, du nævne du selv at der måske ikke er så mange af dem du kender der 

køber fairtrade, tror du også tilgængelighed kan spille en rolle der 

M: det kan det godt, hvis man ikke får, ikke lige kan finde fairtrade produkterne i netto, så tror jeg 

ikke lige det er det man plejer at købe til hverdag så 

I: uhm 

M: også selv hvis det måske er nogle hverdagsprodukter man måske egentligt gerne vil købe, men 

det er igen det her med at hvis man har haft en lang da på studiet eller på arbejde eller sådan noget 

så orker man ikke at spurte i flere forskellige butikker for at købe eh… de her ting, altså så er det bare 

nemmere at købe mere… altså ja… det at man bare skal jo i en butik og så kan man få alt det som 

man lige skal bruge og så kan man tage hjem og lave aftensmad og sove, splatte ud på sofaen eller 

hvad man nu har brug for ik… så… eh… ja… det at.. ja… jeg synes ikke det er super tilgængelig i hvert 

fald 

I: uhm 

M: erh… egoistisk.. jeg vil sige, den ligger tæt op ad snobbe, men den er på vej ud 

I: uhm 

M: fordi man kan sige, hvis man ligesom køber fairtrade produkter for at være snobbet, så synes jeg 

det er egositisk 

I: uhm 

M: men, det er ikke noget jeg umiddelbart associere med det. Eh… ligegyldigt, det synes jeg også 

ligger uden for, det ligger derude ved fusk… for dyrt… erhm… det ligger inden for, men ikke helt tæt 
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på, prestige, den ligger også inden for, jeg tror faktisk det var det ord jeg søgte efter i forbindelse 

med snobbet, at det netop giver noget prestige at, at man køber fairtrade, eller altså, og at det 

måske lidt er det man søger en gang i mellem 

I: uhm 

M: nemt… ej det synes jeg faktisk ikke det er, jeg synes ikke det er nemt at få fat på de her 

produkter… 

I: det er tilgængeligheden igen 

M: ja… value for money, det synes jeg man får 

I: uhm, hvad er det for nogle værdier du får 

M: erhm… man får noget god samvittighed tror jeg… altså… eh… jeg tror på nogle måde så kan 

fairtrade godt fungere lidt som aflads brev, at man, man køber det og så har man gjort en lille smule 

godt for verden 

I: uhm 

M: eh… og en lille smule godt for nogle andre mennesker som man ikke lige kender men eh… som 

der nok har det hårdt 

I: uhm 

M: og samtidigt så får man jo et produkt som der jo må forventes at være… ligeså godt i hvert fald 

som hvad man ellers køber af kaffe og chokolade og så videre 

I: så, så merværdien det er, afladet eller den gode samvittighed 

M: ja… det er der nok 

I: så det er sådan en balance mellem at man får noget ud af det selv, og om man kun gør det for at 

vise sig 

M: ja… men jeg tror… altså jeg har i hvert fald en klar forventning om at fairtrade produkter er lige så 

gode som… som andre produkter 

I: uhm 

M: jeg ved ikke om det nødvendigvis er bedre… 

I: uhm 

M: de ligger i hvert fald med niveau med… flippet… eh… ja det kan det da vel egentligt godt være, 

sådan lidt, det det, eh jeg synes der er sådan lidt hippy agtigt, lidt hippy over det, det er en lidt 

hippyagtig tanke over det at vi alle sammen er lige og så videre, så den ligger også inden for 

I: uhm 

M: eh… naturligt… ehm… jeg tror at den kommer rimeligt langt ud, fordi altså, jeg forventer heller 

ikke at fairtrade er et produkter der nødvendigvis er, som økologisk… altså jeg synes at økologiske 

produkter er mere naturlige end fairtrade produkter… fordi det er jo ikke fordi fairtrade vil sige nej til 

at de vil bruge sprøjte midler eller sådan noget… ikke hvad jeg ved af i hvert fald… 
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I: uhm 

M: erhm…  

I: så mindre naturligt end økologi for eksempel  

M: ja… men lige så naturligt som alt andet.. social ansvarlighed… det synes jeg rammer rigtig, rigtig 

godt, det er i hvert fald noget jeg forbinder med fairtrade 

I: hvad er social ansvarlighed for dig 

M: social ansvarlighed det er vel egentligt… eh… jeg synes jeg gentager lidt mig selv her, men det er 

nok at man eh… eh… social ansvarlighed… det er at man forstår det privelligeium at man er vokset op 

i denne her del af verdenen, at man er i denne her del af verdenen 

I: uhm 

M: og at man… må så tager det ansvar at man så i hvert fald også må forsøge at hive resten af verden 

op, måske ikke helt på samme niveau, men i hvert fald hjælpe dem lidt op 

I: uhm, så det er social ansvarlighed i en større fællesskab end Danmark 

M: ja det er på global plan, ja det er det… eh… godt… det er sådan lidt uspecifikt positivt ord synes 

jeg 

I: uhm, har du en positiv association 

M: ja altså jeg synes det er godt at fairtrade eksistere vil jeg sige… 

I: uhm 

M: for det giver i hvert fald folk et valg, og det giver.. eh… forbrugeren en mulighed for at… eh… hvad 

hedder det… altså influere via deres forbrugsvaner, influere politisk kan man sige… jeg ved ikke 

rigtigt om fairtrade er særligt politisk men altså, på en eller anden måde give et signal ik 

I: jo 

M: ligeværd… det har jeg nok også allerede nævn i forhold til fairtrade 

I: uhm 

M: eh… utroværdigt, det synes jeg ikke hører til 

I: hvilken rolle, eller hvad betyder troværdighed i forhold til fairtrade for dig 

M: troværdighed… det betyder at… for mig… de… altså de som fairtrade står for… at de giver en 

fairtrade til de her bønder… at det også bliver holdt i hævd 

I: uhm 

M: at der ikke er nogen der bliver snydt i det her system 

I: uhm 

M: sådan at forbrugeren gladelig gider penge til noget som så ikke fungere 

I: uhm 

M: ja… uretfærdighed… eh… det forbinder jeg ikke med fairtrade 

I: uhm 
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M: erhm… dyrt, ja… jeg tror altså jeg rykker den der for dyrt halvvejs ud men dyrt ligger lidt tættere 

på ik 

I: uhm 

M: luksus… ja til dels… eh.. jeg synes at erhm… i og med at de er produkter er lidt dyrere end andre 

produkter så er det vel egentligt lidt et tegn på at man har penge som man mener det kan man godt 

bruge på det her 

I: uhm 

M: jeg ved ik, jeg ville nok ikke direkte kalde det et luksus produkt på samme måde som, man måske 

ville kalde gucci eller sådan noget 

I: uhm 

M: men jeg synes i hvert fald at det giver et signal om at man har penge nok 

I: uhm, ja 

M: eh… miljø… den tror jeg at jeg ligger op her ved siden af naturligt 

I: ja 

M: fordi jeg synes ikke det er fordi at fairtrade er meget miljø venligt eller sådan noget men… men 

det ehm… jeg synes i hvert fald at den ligger inden for den grønne cirkel 

I: ja 

M: gennemsigtigt, det ved jeg ikke rigtigt om jeg har en holdning til, for jeg har ikke rigtigt undersøgt 

altså præcist hvordan systemet… jeg tror den største information jeg har fra fairtrade det er fra den 

der reklame jeg fortalte dig om 

I: uhm… så din umiddelbart indskydelse 

M: min umiddelbare indskydelse er at det nok er gennemsigtigt, men jeg er ærligt talt ikke rigtigt 

sikker 

I: uhm, men det er også fair nok 

M: erhm… trendy… uhm… ja det til dels synes jeg faktisk det er 

I: uhm 

M: det er lidt trendyt med social ansvarlighed for tiden 

I: uhm.. tror du det påvirker folks købsvalg 

M: jo… ja det kan det godt… altså hvis… hvis vi snakker netop i forbindelse med snobbet og prestige… 

så synes jeg trendy hænger sammen med dem 

I: uhm 

M: altså i og med at det er fairtrade, kan der kommer noget prestige i det og dem der er snobbet kan 

så købe det 

I: uhm 

M: den vej rundt 
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I: kan det være en positiv ting, hvis der er en trend omkring fairtrade 

M: det kan det jo godt for dem som der er med i det, og hvis man tror på tanken så ja, så kan det 

sagtens være en positiv ting 

I: uhm 

M: det synes jeg , erhm… medmenneskeligt… den kommer 

I: den komme tæt på 

M: ja den kommer meget tæt på, det synes jeg, erhm… så er der så kvalitet.. den synes jeg ryger hen 

sammen med sund… altså jeg har ikke en, en forestilling om at fairtrade produkter er af højere 

kvalitet end andre, men absolut heller ikke at de er af dårligere kvalitet, jeg tror de er på samme 

niveau 

I: uhm 

M: erhm…. Så er der bedre vilkår… ja… den kommer ind i midten… velgørenhed… det er eh… ja det er 

vel egentligt lidt en form for velgørenhed 

I: uhm 

M: det der med at man altså.. specielt hvis produkterne også koster mere, så de ekstra penge man 

bruger på det, det er vel lidt en form for velgørenhed… at man gerne vil ha at… at at folk får en 

ordentlig betaling for det 

I: uhm 

M: men jeg ved ikke… altså jeg synes ikke sådan det er almisser man giver 

I: uhm 

M: jeg synes ikke… at det ligesom bare at nogle penge man bare smider til folk… 

I: uhm 

M: altså de gør rent faktisk også noget for det, erhm… ja… den kommer ikke helt tæt på… økologisk 

I: uhm 

M: eh det synes jeg jo ikke det er, eh… forvirrende… eh nej, det syntes jeg heller ikke det er, altså jeg 

synes egentligt tanken bag er egentligt meget klar 

I: uhm… så hvis du skal summe op, hvad er det så primært du forbinder med… fairtrade… 

M: fairtrade… eh… atlså… jeg har generelt et positivt indtryk af det… eh… 

I: uhm 

M: jeg betragtet det som… eh… at det er en måde at udvise social ansvarlighed… og at man giver 

nogle folk nogle bedre vilkår… erh... 

I: og så har du sådan lidt… lidt snobbet, og lidt luksus, og lidt trendy… prestige 

M: jeg har… ja… det ligger lidt længere ude i kanten, men jeg har eh… jeg har altså en ide om at… at 

hvad kan man sige.. det er lidt dyrt og… det er ikke sundere end andre ting, og det er ikke bedre 

kvalitet end andre ting… men samtidigt kan der godt nogle gange komme noget prestige i det… men 
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jeg mener stadig at dem som der primært køber det… altså det er dem som der har en mening med 

at købe det… har tænkt over det… eh… og ikke bare køber det fordi at… at der er prestige i det… eller 

at det er trendy 

I: så hvis vi spoler tiden, jeg ved ikke 5-7 år frem… eller sådan noget, der er jo lidt lange udsigter på 

sådan en læge uddannelse selvfølgelig… jeg ved ikke hvor langt du er nået… 

M: jeg er færdig til sommer så, så jeg er heldigvis nået rimeligt langt 

I: nå okay… erhm… hvad hedder det.. når nu de gode lønninger begynder at rulle ind i hvert fald… det 

kan der vist godt gå lidt tid med 

M: ja det kan der godt desværre 

I: det var derfor at jeg tænkte at der var lidt længere udsigter… 

M: ja 

I: tror du så at du vil købe flere fairtrade produkter end du gør nu 

M: eh ja, det tror jeg, men jeg tror det vil komme lidt an på hvordan mit liv så ud, og også lidt hvor 

travlt jeg havde, for netop også det med tilgængeligheden af det, det tror jeg også vil være afgørende 

I: uhm… hvad skulle, hvad skulle så gøre at du ikke havner over i denne her snobbet, egoistisk, 

prestige boks… 

M: uhm… eh… at jeg selv opfattede mig sådan, eller at jeg sådan var bange for at ende, eller at jeg 

blev opfattet sådan eller 

I: man kan sige hvis du har en eller anden forestilling om, at hvis du ser hende der nede i super 

markedet som ligger 10 fairtrade mærket produkter op på båndet og du så måske kommer til at 

tænke hold da op det var meget 

M: uhm 

I: kunne du forestille dig at du selv endte der, stod der og smækkede de der 10 varer op på båndet 

M: eh… det kan godt være at jeg ville gøre det men… jeg tror, det har jeg i hvert fald en ide om at jeg 

er sådan en forbruger som ret faktisk tænker lidt over hvad jeg køber 

I: uhm… så det er den der bevidsthed der gør forskellen 

M: ja det synes jeg… jeg synes det… hvad kan man sige det er tanken bag, eller det er tanken der 

tæller hvis man kan sige det sådan 

I: uhm 

M: erhm… om hvor vidt det er en del af sådan en snobbet, prestige ting, eller det er, det er rent 

faktisk fordi man har en holdning til fairtrade og mener det 

(tager billede) 

I: hvis nu at jeg så viser sig, denne her for eksempel… hvis nu vi siger at den står på forsiden af 

politikken i morgen, hvad vil det så gøre, hvordan vil det påvirke dig 

M: erhm… jeg tror ihvert fald jeg vil komme til at tænke, hvad handler det her om 
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I: uhm… der står fairtrade gør ingen forskel for theplukkere 

M: ja… jeg tror jeg ville gøre, eller jeg tror jeg ville prøve at finde artiklen og se hvad handler det her 

om 

I: uhm 

M: eh… er det at fairtrade, hvad kan man sige, prisen lønningerne ikke er væsentlig anderledes end 

dem som normalt bliver givet, eller om det måske handler om at der er noget snyd eller noget 

svindel bag fairtrade 

I: uhm, og hvis der var det 

M: jamen det ville jo så mindste min troværdighed til produktet i væsentlig grad 

I uhm 

M: så var, så ville jeg nok ikke være villig til at betale mere for produkterne, og så var… jeg ved ikke 

om jeg ville holde fuldstændig op med at købe produkterne… men hvis der var et fairtrade produkt 

og et ikke fairtrade produkt så ville jeg nok alligevel vælge fairtrade produktet 

I: uhm 

M: men jeg tror ikke… uhm… at jeg ville ligesom søge efter det på samme måde… eller… prøver at… 

det ved jeg ikke… jeg ville i hvert fald ikke begynde at gå i ekstra butikker efter det… ja 

I: så hvis man har sådan noget her fairtrade begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption… 

ville det overraske dig hvis det stod på forsiden af politikken i morgen 

M: ja det ville det 

I: uhm 

M: fordi det er egentligt jeg, altså frihandel er netop det som jeg, forbinder med fairtrade… og 

kampen imod fattigdom og korruption… 

I: uhm 

M: er nogle ting som jeg faktisk forbinder med fairtrade så… erhm… jeg ved ikke.. altså… jeg tror jeg 

ville blive rigtig overrasket over det og så tror jeg at jeg ville prøve at undersøge hvad det egentligt 

drejede sig om, og så tror jeg at jeg ville genoverveje min holdning til fairtrade, altså på baggrund af 

nye oplysninger 

I: uhm 

M: Fairtrade er fup 

I: hvor meget ville, lad os nu sige at der var negativ omtale om the for eksempel, og du skulle ned og 

købe en plade chokolade ik, hvor meget ville det smitte af… eller ikke hvor meget… men ville det 

smitte af 

M: jeg ved ikke om det ville smitte af, det ville nok lidt 

I: hvad kunne fairtrade så gør i sådan en situation… der var på et tidspunkt en dokumentar på DR 

omkring erhm… the som viste… at eh… i hvert fald ikke lige det sted de var der, der var tingene ikke 
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lige så rosenrødt som det ku være sat op til, men det var ligesom en the farm, eller hvad man skal 

sige ik, hvad skal, hvad ku fairtrade gøre i den situation for at berolige dig, eller hvad man skal sige, 

for at genskabe troværdigheden 

M: ehm…. De skulle for det første nok lige tage stilling til hvordan tingene var på den farm, men 

måske også… indfører lidt flere kontroller.. eller uanmeldte besøg… eller et eller andet på de der 

farme hvor der er fairtrade 

I: ville det… hvor troværdig føler du at fairtrade har, for altså DR i hvert fald nok noget vi alle sammen 

er vokset op med, men hvis fairtrade gik i pressen og sagde det passer ik 

M: jeg vil sige jeg vil gerne se noget dokumentation for deres påstand… altså… hvis DR har lavet en 

dokumentar hvor de rent faktisk har vist nogle billeder hvor det ikke fungere som det skal og så 

fairtrade bagefter går du og på en eller anden måde bare sige nej det passer ikke 

I: uhm 

M: at, de skulle også ha noget dokumentation fra deres side af før 

I: uhm 

M: eh.. at billedet ville vende igen for mig 

I: så man kan sige de er ikke… hellige nok til bare at… 

M: nej de kan ikke bare komme med nogle påstande… og så… siger jeg okay… jeg vil eh… jeg vil gerne 

have det dokumenteret 

I: uhm… hvis jeg nu fortæller dig at der.. at der faktisk er 1000 fairtrade mærket produkter, altså 

1000 forskellige, ikke kategorier, inklusive alle kaffer, og chokolader og sukre og så videre, hvad 

tænker du så 

M: jeg tænker det var da enormt mange i forhold til hvor mange jeg har set 

I: uhm 

M: eh…. Jeg synes… jeg havde… altså i Danmark 

I: ja 

M: okay… det, det har jeg ikke haft indtryk af at der er så mange produkter overhovedet…. 

I: uhm 

M: jeg ved ikke om det er fordi at jeg bare ikke er kommet så meget i sådan noget butikker som fører 

specifikt fairtrade 

I: uhm 

M: men jeg havde ikke indtryk af at der var så mange produkter…  

I: uhm, tror du det er noget der vil påvirke dig fremover 

M: jeg tror jeg nok… jeg ved ik om jeg vil købe det, men jeg tror måske jeg vil gå lidt på jagt efter det 

og se, hvis jeg nu er ude og købe ind… så sådan lige spørger… eller når der var også et fairtrade 

mærke… være lidt mere bevidst om det rent faktisk er flere… erhm… ja 
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I: hvis du skal lige hvor loyal du er overfor fairtrade, det er selvfølgeligt svært hvis du ikke synes du 

køber produkterne så tit. Tror du, altså ville du på et eller andet plan føle dig som en loyal forbruger 

overfor faritrade 

M: ja det synes jeg… eh… men det vil netop også faktisk komme an på pressen, netop hvis der 

kommer sådan en historie frem med at, som nu de her overskrifter du lige viste mig 

I: uhm, men altså sådan lidt nu 

M: ja lige nu så synes jeg egentligt jeg er det, men jeg tror at hvis jeg købte lidt flere fairtrade 

produkter ville jeg nok også gå lidt mere ind i, eh… sådan måske lige prøve at finde ud af hvad er det 

det her handler om, eller hvad kan man sige, måske også, prøve lige at, ja måske generelt at 

undersøge lidt mere om det, så man måske også opfager de der historier, for der lige at se.. er det 

hele godt, og fungere det hele som det skal… 

I: uhm… hvor stor er dit fairtrade forbrug lige nu 

M: det er ikke særligt stort 

I: uhm 

M: det er, det ved jeg ik, hvis man skal kvantificere det, det er.. ja under 200kr om året 

I: uhm 

M: altså det er ikke særligt meget 

I: uhm… så man kan sige, hvis jeg skulle spørger dig… hvad vil du synes du siger om det, så ku jeg 

forestille mig at du ikke synes det siger så meget endnu. Men hvis vi bare sådan afslutningsvist, så 

det vi sådan har været rundt om meget, men hvad kunne du godt tænke dig at dit fairtrade forbrug 

skal sige om dig som person 

M: erhm… jeg synes det skal… eh… vise at jeg har taget stilling til de produkter jeg køber… og 

hvordan at mine…eh… indkøbsvaner faktisk kan påvirke folk, og påvirke producenterne… 

I: uhm… hvordan påvirke folk 

M: ej, det, jeg tror egentligt, at påvirke folk det var henvist til producenterne 

I: uhm. Ja 

M: så må den måde, at påvirke producenterne til at give arbejderne, eh… en ordentlig løn og gi… 

sørger for at folk får de penge som de… de egentligt… ja bør får for deres varer  

I: uhm 

M: det er igen det der bør, jeg tror… jeg tror der lige sådan noget meget moralsk i det der fairtrade, 

at det er en god ting, så… ja… 

I: uhm… har du noget…eh… sådan… du synes at sige, eller spørger om, eller noget som helst, helt 

afsluttende, inden at jeg slukker den der 
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M: det ved jeg ikke rigtigt, efter du har vist mig de der overskrifter, overvejer jeg at jeg måske lige 

skulle har googlet fairtrade lidt mere inden at jeg snakkede med dig bare for at jeg vidste lidt mere 

om det 

I: uhm… men nu var det sådan meget dine umiddelbare indskydelse, eller hvad man skal sige ik 

M: jamen det tænkte jeg egentligt nok, at i nok mere skulle bruge min holdninger og fordomme til 

det… end måske hvordan det egentligt er, det kan i jo også godt undersøge selv 

I: uhm - men det vil påvirke dig… er det du sådan ligesom sidder og tænker? At hvis det stod på 

avisen i morgen tidlig 

M: det ville det, og jeg tror faktisk også bare det at vi har siddet og snakket om det det, jeg tror i 

hvert fald at jeg dels vil være meget mere bevidst om at finde mange flere fairtrade produkter end 

jeg ved, men også at der har været noget historier i pressen om at fairtrade måske ikke fungere helt 

så godt som jeg måske har et billede af i hovedet, at det gør 

I: hvis nu du havde en veninde der kom og fortalte dig, ej jeg har lige fundet ud af, jamen sådan og 

sådan og sådan med fairtrade ville det så betyder mere for dig end hvis du læste det i avisen 

M: eh… ik rigtigt nej… det tror jeg faktisk ikke.. jeg stoler rimeligt meget på medierne… ikke fordi jeg 

ikke stoler på mine veninder men jeg stoler rimeligt meget på medierne, med hensyn til… ehmm… 

ja… 

I: jamen så til aller aller sidst her sådan bare nogle helt firkantet spørgsmål. Sådan din alder 

M: jeg er 25 

I: og din uddannelse har vi selvfølgelig snakket om men hvis du lige vil 

M: jeg er læge studerende  

I: og din indkomst er det su, eller er der noget supplement eller er der noget helt andet 

M: det er su 

I: ren su 

M: ren su 

I: og husstandssammensætningen, det var 

M: det er min kæreste og jeg… og han er også på su 

I: så det er ikke fordi han trækker en halv milliad ind af døren 

M: desværre ikke, det kunne være rart hvis han gjorde. 
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Appendix 15 

Interview with Rebekka, May 27th 2010 

 

I: Jeg vil starte med at vise dig det her mærke og så vil jeg høre om du kan fortælle mig havd du 

tænker når du ser det? 

R: Ja, men først og fremmest så tænker jeg god samvittighed for forbrugeren, og så tænker jeg at det 

er jo også noget som er et rigtig godt initiativ for de landmænd der nu dyrker de varer som mærket 

nu en gang sidder på 

I: Mm 

R: Det er det jeg umiddelbart tænker 

I: Mm. Hvad tænker du med god samvittighed? 

R: Jeg tænker at jeg som forbruger ikke behøver at gå hjem og undersøge, kan man sige, hvis jeg som 

forbruger gerne vil have god samvittighed med det jeg køber, men at jeg kan kigge på mærket og sige 

okay det burde være garant for at jeg ved at det ikke går til en eller anden stor plantage hvor 

arbejderne nærmest har slavelignende forhold, men at der er nogle folk som har deres egne små 

marker, hvor de dyrker ting og får en.. bedre pris for det, end hvad tilfældet ellers ville være. Så det 

er det der er god samvittighed for mig (begge griner) 

I: Det er det der er god samvittighed for dig.  

Er der nogle bestemte produkter du kommer til at tænke på når du ser det? 

R: Altså jeg tænker mest på kaffe og honning og kakao, altså sådan nogle lidt eksotiske lidt.. honning 

er måske ikke så eksotisk, men (griner) altså, jamen jeg tænker faktisk primært varer fra Afrika når 

jeg ser det. 

I: Primært varer fra Afrika?  

R: Ja 

I: Mm 

R: Bananer 

I: Bananer.. så landbrugsprodukter? 

R: Ja.  

I: Mm. Hvad synes du det forestiller? Sådan rent visuelt når du kigger på det? 

R: Det har jeg faktisk ikke tænkt.. 

I: Nej 

R: Jeg tænker måske der er noget ying og yang og så er der noget, altså i den blå, og så er der noget 

spire i den grønne kunne jeg godt sådan, når nu du spørger.. 

I: Ja.  
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R: Så det må være noget med noget harmoni og samtidig noget med, hvis man skal fortolke det lidt, 

noget med at muligheden for at gro noget vækst frem, ikke kun sådan i forhold til produkterne, men 

også i forhold til noget økonomisk vækst hos de enkelte små landmænd... måske.. 

I: Mm. Nu siger du ying og yang, hvad tænker du der? Er det harmoni primært? 

R: Ja, det er det jeg tænker.. at der skal være sådan et lige forhold i stedet for at, som før hos ham 

med plantagen, der måske ikke er i et så lige forhold. 

I: Mm. Okay. Hvad med farverne? 

R: (Pause) ja... 

I: Den sorte farve.  

R: Ja. 

I: Gør den dig noget? Siger den noget? 

R: Nej det er faktisk skægt for jeg lægger kun mærke til den grønne og den blå. Selvfølgelig er den 

også sort, men det ser jeg lidt som sådan en baggrund som egentlig ikke er der, men selvfølgelig er 

der alligevel, men det har jeg egentlig ikke..det er skægt ja for jeg ser kun den grønne og den blå, 

men den sorte, ja... 

I: Jamen der skal jo heller ikke være noget (begge griner) 

Kan du huske eller kan du fortælle mig om en af de gange hvor du har købt et Fairtrade produkt? 

R: Ja.. Det er ikke noget jeg gør, hvad skal man sige, bevidst.. eller, jo det er det jo selvfølgelig, det er 

jo et valg jeg træffer men det er ikke noget jeg sådan.. opsøger, hvis jeg f.eks., nu drikker vi ikke selv 

kaffe, men vi har noget instant coffee til når vi har gæster, og der ville jeg altid tage Fairtrade, fordi at 

de står sammen med de andre, så det er noget jeg tager hvis det er en del af udvalget, men det er 

ikke noget jeg sådan går bevidst efter, hvis man kan sige det sådan, og det er ikke noget jeg opsøger 

special-butikker for at få.  

I: Mm 

R: Øhm.. og sidst jeg købte det var jo det her at jeg skulle have en vare, så var der en Fairtrade blandt 

udvalget og så var det den jeg tog, så.. det er ikke noget jeg sådan har gjort mig tanker om at nu skal 

jeg have Fairtrade honning f.eks. men.. 

I: Er det vigtigt for dig at det er Fairtrade netop når det skal serveres til gæster? At du tænker at så 

vælger du den? 

R: Nej, det er vigtigt for mig at, når jeg har muligheden for at købe det, som sagt uden at gøre for 

meget benarbejde, når det ligesom bliver præsenteret for mig som en del af udvalget så er det det 

jeg vælger. Sådan har jeg det også med økologi, og det er ikke fordi at det signalerer, det gør det jo 

selvfølgelig også, men for mig er det bare en rar fornemmelse at jeg ved mine indkøb kan være med 

til bare at gøre en lille forskel. 

I: En lille forskel? 
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R: Ja.  

I: Er det typisk kaffe du køber når du så køber Fairtrade, eller køber du også andre ting? 

R: Jamen jeg køber også kakao og jeg køber også honning, som sagt, og bananer køber jeg stort set 

også altid Fairtrade. 

I: Okay. Ville det gøre en forskel for dig hvis varerne ikke var Fairtrade’ede? 

R: Altså hvis jeg stod og f.eks. bananer og de ikke havde Fairtrade når jeg var i Fakta, så ville jeg ikke, 

som sagt, gå hen i SuperBrugsen for at se om de så havde det, så ville jeg købe de almindelige 

bananer, så på den måde gør det ikke en forskel for mig, sådan.. altså som sagt det er ikke noget jeg 

sådan opsøger for at få, men det er noget jeg tager når jeg har muligheden for det. 

I: Mm. kan du huske den gang at det gik op for dig at Fairtrade eksisterede? Eller kan du fortælle mig 

om den gang det gik op for dig? 

R: Ja, jeg tror.. jeg kan ikke huske om jeg så det i fjernsynet, eller om jeg hørte det i radioen, hvor det 

var.. eller var det Havelaar? Det kan jeg faktisk ikke huske.. Ej, det var nok Havelaar faktisk jeg blev 

præsenteret for. Så kan jeg ikke huske det! (Griner) 

I: Fairtrade er Max Havelaar 

R: Det er Max Havelaar, okay, jamen fair nok, jamen så kan jeg huske at jeg har hørt eller set et 

indslag om det, hvor det sådan blev præsenteret som noget meget nyt og innovativt, sådan meget.. 

I: Hvad tænkte du da du så det? 

R: Jeg tænkte at det var skræmmende at det var nødvendigt, og samtidig tænkte jeg at det var et 

rigtig godt initiativ. Jeg er meget naiv når det kommer til ulighed i verden og sådan noget. Jeg ved 

godt at det findes, men samtidig så har jeg svært ved at acceptere at folk ikke kan behandle 

hinanden lige og behandle hinanden ordenligt 

I: Mm 

R: Så jeg tror at, at det der med at man lige pludselig bliver præsenteret for at der er faktisk nogen 

der bliver behandlet dårligt af deres arbejdsgiver, og der så kommer et mærke, som gør at man kan 

se at der så er nogen der bliver behandlet bedre. At det synes jeg var en rigtig god idé.  

I: Ja. Hvis du skal beskrive en typisk Fairtrade-forbruger, hvilken person ville det være, eller hvem 

ville det være? 

R: Altså sådan en som virkelig gik op i det, så vil jeg nok.. årh det bliver også sådan enormt karikeret, 

men så ville jeg tænke sådan meget kreativ, ikke ungdomshus type, men a la ungdomshus udseende, 

næsten, måske mere farvestrålende.. 

I: Hvad tænker du med ungdomshus udseende? 

R: Jeg tænker piercinger og dread-locks, men så måske knap så sort tøj, men sådan meget kreativ og 

sådan meget.. en som ikke er bange for at skille sig ud , og en som virkelig tror på sine ideologier. 

I: Mm. Hvad ville sådan nogle typisk ikke købe? 
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R: Det er jo så typisk sådan nogen som, altså de virkelig bevidste forbrugere og som ikke ville købe 

Coca-Cola og som ikke ville gå på McDonald’s og som ikke ville gå i 7-Eleven, altså så det er nok de, 

meget hvis man virkelig skulle karikere dem, så kunne det måske også være nogen der ikke købte kød 

(griner) 

I: Mm 

R: Men som udgangspunkt ville det være nogen som virkelig var bevidste om deres valg. 

I: Mm. I alle henseender simpelthen.. 

R: I alle hense.. ja lige præcis. 

I: Okay, og når du siger et bevidst valg, hvad tænker du så der? 

R: Altså jeg tænker at man, altså virkelig er, jamen bevidst forbruger, man virkelig er politisk 

forbruger, at man som sagt virkelig står inden for det an tror på og undersøger markedet før man 

bare går ud og køber burhønseæg f.eks. Men at man ligesom ser om der er andre alternativer, som i 

min verden er bedre. 

I: Mm. Hvad ville en typisk ikke køber.. hvem ville det så være? 

R: Det ville nok være en (pause)... en lavtuddannet familie som måske heller ikke har så mange 

penge, og som generelt ikke, ikke at de ikke er bevidste om hvad de spiser, men har nogle andre 

kriterier for hvad maden skal være, når den måske skal være nem og den skal være billige og den 

skal, altså, smage dem kan man sige.  

I: Mm 

R: Øhm, det vil jeg umiddelbart.. håndværker, ældre mennesker tror jeg heller ikke.. 

I: Hvorfor tror du ikke det med ældre mennesker? 

R: Altså man kan sige, de er jo vokset op i en helt anden tid, hvor der slet ikke har været alle de her 

mærker på maden, der har de købt hvad de har haft lyst til at købe og ikke skulle tage hensyn til om 

der var miljø-mærke på eller Fairtrade og økologi og altså, men hvis de skulle have gulerødder har de 

bare taget gulerødder og ikke.. så jeg tror ikke de er opdraget på samme måde, sådan til at være 

bevidste i deres valg, eller som vores generation, føler jeg er blevet.. 

I: Nu siger du det der med at de ikke er blevet opdraget med det. Hvad er det der gør at vi så tænker 

over det idag, at vi ikke bare går ned og køber gulerødder, fordi dem var vi sikre på at de var altid 

gode fordi de kom ude fra naboen og sådan noget? Hvad tænker du om det? Hvad er det der gør at 

det er os og ikke dem? 

R: Altså for det første som du siger, at de kommer ikke bare fra naboen nu kommer de fra Tyskland 

og fra.. altså, så på den måde har vi fået et bredere udvalg der kommer mange steder fra og vi er 

måske også, vi er jo vokset op med at der er de her mærker på tingene, vi er blevet introduceret til 

de her mærker løbende gennem vores opvækst, som gør at vi også ved hvad de betyder og ikke bare 

ser en blå og en grøn ting på, men vi har et forhold til dem, og det tro jeg også at så bliver vi også - 
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nogen af os - bliver nødt til at forholde os til dem, for der er jo også nogen fra vores generation, der 

ikke er opdraget med det kan man sige.. det ligger jo også i hvor man kommer fra.  

I: Ja. Hvis du nu ser en person stå nede i supermarkedet og de har købt et Fairtrade produkt, enten 

det ene eller det andet, og det kan også være dig selv for den sags skyld, hvad tænker du så om 

personen? 

R: Ja, jeg tror egenlig ikke jeg... (pause).. jeg, puhh, igen jeg tror jeg tænker, hvor er det dejligt at der 

er nogen der støtter det her initiativ, men jeg tror ikke det er noget der sådan, jeg tror faktisk - det er 

lidt skræmmende - men jeg er faktisk nok mere fordømmende over for dem som måske, ej det lyder 

altså.., men måske vælger det fra bevidst kan man sige, fordi en ting er at man plejer at købe Merrild 

kaffe og man så altid tager den, det er jo en vane kan man sige, men folk som måske bevidst står og 

overvejer blandt udvalget og sige “ej, den er godt nok for dyr, så den vi jeg ikke have, så derfor tager 

jeg denne her i stedet for”.. Der kan jeg måske godt blive lidt fordømmende 

I: Mm 

R: ..desværre.. det er ret skræmmende egentlig (griner) men og tænke, jamen der er jo en grund til 

at tingene er dyrere og altså, så men jeg tror ikke at jeg decideret tænker noget ved folk der tager 

det, andet end... jeg synes det er dejligt at man vil være med til at gøre en forskel ved måske at 

betale to kroner ekstra for sin kaffe eller sin chokolade eller hvad man nu køber. 

I: Mm. Hvad tænker du om at gøre en forskel? På hvilken måde synes du Fairtrade passer ind i det? 

R: Men jeg tænker, det er jo i forhold til den 3. Verden. Jeg tænker at man er med til at vise at man 

gerne vil give folk en mulighed for at få det bedre rent økonomisk og have nogle bedre forhold. Øhm, 

så på den måde gøre en forskel, at man gerne vil være med til at gøre op med, der har jo været en 

stor tradition for plantage-ejere især i Afrika som måske virkelig har udnyttet sine arbejdere, så man 

vil være med til at skabe noget økonomisk vækst for afrikanerne, og altså ja.. på den måde.. 

I: Mm. Hvorfor tror du at vi har lyst til det? Hvad tror du der gør at vi tænker det? 

R: Altså personligt der gør jeg det fordi jeg har det egentlig ret godt, så hvorfor skulle jeg ikke kunne 

ofre en lille bitte smule ekstra for at andre mennesker kan få det bare en smule bedre. Altså det er 

hvorfor jeg gør det, og hvorfor andre gør det? Det kan jo være politiske årsager, det kan være 

personlige årsager, det er den der med “jeg er måske ikke så godt et menneske, så kan jeg lige give 

tre kroner ekstra og så kan jeg køber syndsforladelse”, altså det tror jeg måske ikke der er så mange 

der køber Fairtrade der gør, men det der.. ja.. ideologi om at man godt må hjælpe folk som måske 

ikke har det helt så godt som os. 

I: Mm. Hvis vi nu forestiller os en verden hvor Fairtrade ikke eksisterer, hvordan tror du at den ville se 

ud? 

R: Altså for os i Danmark der ville den ikke se meget anderledes ud kan man sige, men verden som 

helhed... det er svært at sige, altså på et eller andet sted så ville der måske ikke være den helt store 
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forskel, men for de få mennesker som får glæde af Fairtrade, der betyder det jo noget, men man kan 

sige at de drukner jo lidt i helheden, kan man sige, så på den måde ville der nok ikke være den store 

forskel, sådan.. i det store billede.. 

I: Mm. Kunne du forestille dig at der ville være noget andet i stedet for? 

R: Altså, der kunne jo sagtens være noget tilsvarende, kan man sige, og jeg tror ikke, hvis ikke der var 

et mærke eller en organisation som ligesom tilgodeså de her behov, så tror jeg ikke at... folk helt af 

sig selv ville begynde at skabe bedre arbejdsforhold for, altså på den måde så tror jeg at det er godt 

der er noget som ligesom, der er en organisation bag der er et eller andet der kan styre det, hvis man 

kan sige det sådan. 

I: Ja. Øhm.. Hvis du skal tænke på Fairtrade som en person, hvordan ville dit forhold til den person 

være? Og hvem ville personen være - hvad ville det være for en type, hvis Fairtrade skulle 

personaliseres? 

R: Hvad ville det være for en person...? ..... det ville være en person med.. Jeg tror egentlig det ville 

være en person jeg ville have svært ved at rumme, fordi jeg tænker at det må være en person med 

enormt meget indsigt og enormt meget samvittighed, og altså.. måske en person der ville være alt 

for korrekt, altså, som man altid ville føle sig lidt som den lille.. 

I: Som den lille? 

R: Ja, at man aldrig helt, det er jo åndssvagt, men at man aldrig helt gør tingene godt nok i forhold til 

denne her person, men hvordan personen ville se ud...? Det, enten så ville det være denne her 

meget flower-power hippie eller også ville det måske være sådan en lidt mere fin-poleret (griner) 

som ligesom kunne få et budskab igennem, men det ved jeg sgu ikke helt.. 

I: Fin-poleret? Hvad mener du? 

R: Jamen jeg tænker sådan med en pæn faca.. - det er jo pæn hele vejen igennem denne her person, 

men med sådan en pæn facade og sådan meget neutralt lidt business-agtigt, uden at det skal være 

for stift tøj, så meget en der ville kunne begå sig på mange lag og ville kunne få spredt sit budskab, 

kan man sige, alle steder. 

I: Så det ville ikke være en person du umiddelbart tænkte...? 

R: Altså  jeg ville være enormt fascineret af denne her person, men det ville også.. ja en person som 

ville gøre at mit selvværd måske (griner) ville lide lidt, hvis altså, middagsselskab det er jo hvad det 

er, men hvis det skulle være en person der var tæt på mig, så ville jeg.. ja.. 

I: Hvorfor ville du føle det? Hvorfor du ville være anderledes fra den person? 

R: Jeg tror at (lidt tøvende), det er igen det her med at hvis denne her person skulle i min verden 

være helt perfekt, altså, virkelig.. eller perfekt? men virkelig have en god samvittighed, virkelig ofre 

sig selv for sagen, kan man sige, så ville jeg føle at jeg ville være egoistisk, fordi jeg har også nogle 

behov som skal opfyldes før at jeg vil tage hensyn (griner) til andre, altså.. så på den måde ville jeg 



 

7 

 

føle at, jamen at jeg var egoistisk og.. ja.. igen hvis det var en man gik op og ned af ofte.. fordi at hvis 

det var en i periferien, så betyder det ikke.. det samme.. 

I: Kunne du forestille dig at dit forhold til personen ville ændre sig f.eks. i fremtiden? At du ville få et 

andet forhold til Fairtrade senere måske? 

R: Altså jeg håber på at når jeg en gang bliver uddannet og jeg får nogle flere penge, så håber jeg på 

at jeg får et større forhold til Fairtrade.. 

I: Mm. 

R: Altså jeg håber på at jeg vil få noget mere overskud, altså til at kunne - jeg bliver aldrig en der 

tager til u-landene og vaccinerer børn og på den måde, det ved jeg med mig selv at det har jeg for 

mange ting herhjemme til at kunne gøre men, jeg håber på at jeg vil have så meget, nu snakker jeg 

primært økonomisk overskud, fordi at menneskeligt der prioriterer jeg min familie for højt til 

(griner).. jeg få så meget økonomisk overskud så jeg kan sætte noget mere af til at kunne være med 

til at... hjælpe, så på den måde ville mit forhold forhåbentlig med tiden blive bedre. 

I: (Tager dug og billedkort frem) Nu skal du forestille dig at denne her cirkel den som sådan 

repræsenterer dig, og du er inde i midten, der står Rebekka, og alt det som er inden for den grønne 

cirkel det er noget som du synes er dig, repræsenterer dig, og det der ligger tættest på midten det er 

mest dig, og det som ligge ud mod den grønne cirkel det er stadig dig, men ikke helt så tæt som det 

på midten. Og det der ligger udenfor den grønne streg det er noget hvor du tænker det er ikke lige 

mig. 

R: (lægger kortene i tavshed og fniser lidt undervejs) Jamen det passer nok meget godt. 

I: Så bliver du lige nødt til at fortælle mig om hvad der gør at de ligger sådan. 

R: Ja. Altså jeg kan starte med de her to.. 

I: Cremer 

A. Cremer, ja.. 

I: Shower Gel og Clinique 

R: Ja, og jeg ved godt at denne her er Fairtrade-mærket, men samtidig ved jeg også at der er 

parfumer i, selvom det er naturlige parfumer, så, for det første kan jeg ikke tåle det og for det andet 

så synes jeg at det er ikke noget jeg går ind for, så de ligger.. 

I: De ligger ude.. 

R: de ligger ude, ja.. Øhm.. 

I: Så ligger der den Svanemærkede body-lotion 

R: Ja.. og dels fordi den er Svanemærket, altså, men også fordi at den er uden parfumer og den er 

uden parabener, øhm, så den ville jeg godt kunne finde på, nu bruger jeg ikke lige det her mærke, 

men det er i hvert fald (pause) en ting jeg godt kunne finde på at købe.. eller køber, noget 

tilsvarende. 
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I. Ja.  

R: Øhm, kaffen den ligger sådan lidt sporadisk rundt omkring, fordi nu drikker jeg ikke selv kaffe kan 

man sige, øhm.. 

I: Men der ligger Gevalia økologisk.. den ligger udenfor og det gør BKI’en også,  

R: Ja.. 

I: Og så Cirkel ligger lidt...inde.. 

R: Ja, altså for nu køber vi jo, kan man sige, godt nok instant coffee, men Fairtrade, og så selvfølgelig 

også økologisk, så tænkte jeg at denne her var nok mest tæt på, hvis man kunne sige det sådan 

(griner).. 

I. Mm. 

R: Så derfor ligger den sådan på grænsen.. Det er noget jeg køber når jeg skal købe kaffe, men det er 

ikke noget jeg selv bruger.. Mm.. Hvad er der ellers..? Solgryn, og den anden morgenmad her, jeg 

tænker, jeg spiser nemlig primært havregryn, men igen jeg spiser økologiske havregryn, og så tænkte 

jeg at så må denne her Økologiske Havre være tættest på.. det kan godt være at nogle af de her skal 

rykkes længere ind i cirklen.. 

I: Mm. Så ligger der nogle flere ting inde i midten.  

R: Ja, der ligger faktisk ret meget slik (griner) Der ligger nogle sandwich kiks og to slags chokolade .. 

I: Mm.. der ligger Änglamark, den ligger længere inde end.. 

R: Anthon Berg.. ja, og det er fordi at Änglamark det er det vi køber 

I: Okay 

R: Øhm.. jeg køber også Anthon Berg en gang imellem, men det er faktisk den her chokolade (læs 

Änglamark) vi køber når vi skal have chokolade, så.. derfor så tænkte jeg at så kommer den lige lidt 

tættere ind.. Øhm, rosinerne ligger der for dem er vi storforbrugere af (griner) det er fantastisk og så 

som vi snakkede om før, bananerne er også derinde og så har jeg også taget en te.. 

I: Mm. Og køber I også sådan noget? 

R: Ja, altså jeg køber ikke kun Fairtrade te, må jeg indrømme at nu har jeg nogle mærker jeg er ret 

vilde med som jeg primært går efter, men hvis jeg står og skal have, kan man sige, sådan en basis te, 

så er Fairtrade det der ryger ned i kurven, hvis det er der. 

I: Mm. Så ligger der noget chokolade-mælk heroppe, noget Cocio, både en økologisk og en ikke, som 

ligge udenfor.. 

R: Ja. Det er jo så fordi at jeg ikke bryder mig om (griner) smagen af Cocio, så det er jo noget som jeg 

ikke kunne finde på at købe fordi at.. ja, det er ikke noget som siger mig noget..kan man sige.. 

I: Mm. Og så ligger der uden for cirklen ligger også.. vinen.. 

R: Det er fordi jeg aldrig drikker vin heller (griner), jeg er sådan ret kedelig kan jeg godt høre, så den 

er også kommet uden for ja.. Ligesom ringen her også er kommet udenfor, fordi.. ja, jo jeg går jo med 
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smykker, men ikke.. 

I: Så det var ikke en kategori, hvor du ville prioritere Fairtrade? 

R: Nej, det ville det ikke være.. 

I: Så ligger der noget Fairtrade’et sko heroppe.. de er også kommet udenfor.. 

R: Ja. De er også kommet udenfor, og det er så et af de steder hvor jeg ikke.. prioriterer.. eller i hvert 

fald ikke.. undersøger hvad der er af Fairtrade, fordi, jamen når jeg køber tøj er det tit meget 

impulsivt, så det er at man går forbi et sted hvor der er noget man tænker ‘gud det vil jeg gerne have’ 

og sp ryger det med, så det er ikke noget jeg går efter bevidst, kan man sige, eller opsøger special 

butikker for at få.. 

I: Så er der den økologiske mælk, som har sneget sig kvart ind over.. 

R: Ja, altså den burde jo faktisk være helt inde for vi drikker ret meget mælk 

I: Ja.. 

R: ..men igen det er det der med mærkerne, vi køber ikke Arla.. (griner) 

I: Nej 

R: men vi køber økologisk mælk, så altså jeg vi sige som økologisk mælk, så burden den være ret 

meget inde i midten, men som Arla mælk så er den ikke.. 

I: Nej... Ben&Jerry’s Chunky Monkey Ice Cream.. 

R: Og det er jo sådan en vi godt kunne finde på at købe, hvis vi skulle købe en is, men det er, min 

kæreste har sådan en passion med selv at lave is 

I. Ej, hvor lækkert.. 

A. Ja. Krævende (begge griner) så det er sådan en der godt kunne finde på at komme med, hvis det 

var at jeg skulle bestemme..  

I: Er det også sådan nogenlunde det ville se ud, hvis det nu var indkøbskurven? Hvis du skulle ned og 

købe ind var det så også nogenlunde sådan det ville ligge..? 

R: Ja, det tror jeg.. at vi ville nok ikke købe helt så mange chokolader og chokolade kiks som det 

indikerer her (griner), men jo, det ville være... 

I: Men det er produkter som I kunne finde på at..? 

R: Det er noget vi køber oftere end.. faktisk det der ligge udenfor.. så ja.. det indikerer det meget 

godt.. 

I: Fint.. (Tager billeder) 

Ja, men så det næste jeg vil bede dig om det er at vi forestiller os det samme princip, men denne her 

gang hvor Fairtrade ligger inde i midten. Og så vil jeg give dig en bunke ord, som jeg så vil spørge om 

du vil lægge alt efter hvad du synes der er mest Fairtrade og hvad der er mindre Fairtrade og hvad 

der slet ikke er Fairtrade. Og du må gerne fortælle mig løbende når du lægger dem, sådan hvad du 

tænker om ordene og hvorfor de ligger som de ligger.. 
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R: Ja.. Altså jeg starter med utroværdig, den ligger jeg herude fordi jeg håber på at man kan stole på 

at varerne er mærket korrekt og sagen, kan man sige, er som den bliver fremlagt.  

I: Mm. 

R: Trendy ligger jeg sådan inde i cirklen, fordi, jamen, jeg tror helt sikkert at der er rigtig meget trend 

i det, og folk også som du selv sagde i starten om man måske også købte det for at vise det når man 

havde gæster 

I: Mm 

R:.. og det tror jeg helt sikkert også at det bliver brugt som 

I: Hvad er det for en trend den er del af, når du tænker trendy om Fairtrade? 

R: Altså det er jo den her trend omkring.. jamen at være bevidst forbruger og træffe nogle bevidste 

valg når man er ude og handle og generelt i sin dagligdag at man.. ja.. ikke bare tager hvad der nu en 

gang ligger først på hylderne, men at man også læser indholdsfortegnelsen..eller ser på hvilke 

mærker der nu en gang er sat på. 

I: Mm.. Tror du at det er en trend der går over på et tidspunkt? 

R: Altså jeg tror det er noget som både er periodisk, men også er meget geografisk bestemt, og jeg 

især i København tror jeg at det er mere “in” at købe Fairtrade end det er.. i en mindre by på 

Sjælland eller Jylland eller.. altså.. at jeg tror helt sikkert at det er meget et storbys fænomen.. 

I: Okay.. Hvad er det der gør det tror du? 

R: Jamen, jeg vil sige generelt er folk i storbyen.. eller i større byer.. altså det er jo tit der de store 

uddannelsesmiljøer er f.eks. så derfor er folk generelt mere oplyste end de er, også fordi folk har en 

tendens til ikke at flytte væk fra byen hvis de først har læst på Universitetet, så på den måde er folk 

oplyst på en anden måde tror jeg hellere jeg vil sige det, end de er på landet, og har nogle andre 

værdier fordi man er blevet præget så meget hele sin uddannelse (griner) end man har hvis f. eks. 

man er håndværker.. Så på den måde så, ja.. tror jeg.. men hvor vidt det er noget der fortager sig..? 

Det gør det jo nok på et tidspunkt, men samtidig tror jeg også at det måske er blevet brand’et så 

meget i vores bevidsthed, så at det er noget som også varer ved et godt stykke tid endnu..  

I: Mm. 

R: Ja.. Uretfærdighed.. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, fordi jeg kunne godt lægge det herinde og sige 

at det... var mod uretfærdighed (griner) men samtidig vil jeg også sige at.. altså uretfærdighed som 

ord nok skal ligge herude, fordi det er noget der forsøger at gøre op med.. 

I: Uretfærdighed? 

R: Ja. Dyrt? Det kan få lov til at ligge sådan lige på grænsen, fordi til dels. Nogen ting er dyrere når det 

er Fairtrade, men.. der er ikke.. det er sjældent at det er meget dyrere, og nogengange er det jo slet 

ikke dyrere. Øhm, for dyrt? Jamen den kan også ligge her på grænsen, fordi nogle produkter er alt for 

dyre i forhold til tilsvarende produkter hvis det er noget folk skal bruge, men samtidig kan man også 
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sige at.. det er måske skræmmende at det er så meget dyrere, fordi det siger måske nogen om.. hvor 

lavt betalt folk så er for at producere det (griner).. Øhm, miljø.. ja, der er jeg så faktisk lidt i tvivl, 

fordi... jeg mener at have hørt at der også er noget bæredygtighed inde over, men jeg er faktisk lidt i 

tvivl om det er rigtigt..? Jeg satser på at... den kommer tæt på... 

I: Okay, så den kommer ind i midten også.. 

R: Den kommer ind i midten ja.. 

I: Hvad tænker du med bæredygtighed? 

R: Altså jeg tænker på at man har en produktion som man kan blive ved med at have uden at man 

lige pludselig suger jorden tør for dens resourcer, altså, så det er en bæredygtig.. ja.. altså ting som 

ligesom kan blive ved med at løbe rundt uden at man behøver tilføre kemikalier for at jorden kan 

blive frugtbar igen.. så, ja.. 

I: Mm. 

R: Og som sagt jeg mener at have hørt, jeg håber at have hørt, men jeg er lidt i tvivl.. Forvirrende..? 

Det skulle det jo helst ikke være når det var sådan en mærke, kan man sige, der skulle helst være 

gennemsigtighed, og nu er jeg så selv i tvivl om hvad det står for, men altså som udgangspunkt så 

burde man.. burde man kunne stole på at.. at det er et mærke som har en mission om at gøre noget 

godt, så på den måde så burde det ikke være forvirrende.. 

I: Mm. 

R: Nemt, den kommer også herind, fordi det er nemt at købe sig bedre samvittighed.. 

I. Ja 

R: Øhm.. Fusk! Igen, altså, jeg håber på, jeg har meget tiltro til de her mærker, selvom det nogen 

gange ikke er rigtigt.. så fusk kommer også udenfor.. Ligegyldighed, det synes jeg bestemt ikke, så det 

kommer også udenfor, jeg synes at det er vigtigt at man får mulighed for at.. at kunne købe noget 

som forhåbentlig gør det lidt bedre..  

I: Mm 

R: Velgørenhed? Jamen den kommer nok også.. jeg ligger den sådan lige på grænsen, fordi 

velgørenhed.. på et eller andet sted synes jeg også det er en pligt og gøre noget velgørenhed.. det er 

måske min verden sådan lidt mere medlidenhed eller aflad eller altså.. så på den måde ser jeg det 

ikke som velgørenhed, men mere måske som et valg at man gerne vil hjælpe nogle andre, men 

samtidig er det jo også, kan man sige, velgørende ved at man støtter noget frem for noget andet. 

I: Mm. 

R: Kvalitet? Den kommer også på grænsen for jeg tror ikke, jeg føler ikke at kvaliteten er højere ved 

et Fairtrade produkt end ved et ikke Fairtrade, men samtidig føler jeg heller ikke at den er dårligere, 

så derfor ligger den lige på grænsen, fordi jeg føler at kvalitets mæssigt er det det samme. 

I: Mm.. 
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R: (Suk) Value for money..? Bum-bum.. jamen den kan også få lov til at.. ja, den kan få lov til at 

komme ind fordi... hmm.. man kan sige du får ikke kun et produkt for dine penge, du får også en lidt 

bedre smag i munden, så på den måde køber man måske lidt ekstra.. 

I: Mm. 

R: Prestige! Den er jo sådan lidt sammen med trendy ikke? Altså, der er jo noget prestige i det, der er 

jo.. noget at vise at.. jeg støtter det her, jeg har de her holdinger der gør at jeg synes det er et godt 

initiativ, øhm.. og igen som jeg var inde på før, at man måske kan blive lidt fordømmende om folk der 

bevidst vælger det fra, så på den måde er der jo noget prestige i at jeg vælger de her ting. 

I: Mm.. 

R:..så.. Flippet. Jamen den kommer også sådan meget ind i cirklen (griner) fordi, det var jo kan man 

sige min prototype på en Fairtrade-forbruger, det var jo en lidt (griner) flippet person.. Sundt? 

Jamen, den kommer her, fordi det er jo ikke sundere end andet, og det er jo heller ikke sunde 

produkter kun, kan man sige, der bliver produceret der er Fairtrade, så på den måde får den også lov   

til at... 

I: Mm.. 

R: Ligeværd... uh, den er også svær.. man kan sige at det skaber....... et billede af  ligeværd for dem 

der producerer det, men samtidig er det jo enormt uligevægtigt i og med at det er et valg jeg træffer, 

så det er jo... kan man sige.. jeg er mere værd end dem som nu en gang.. producerer det her, fordi at 

det er mit, mit valg om de skal have det bedre... Årh.. Kan den ikke.. jeg er god til denne her midter 

streg tror jeg..  

I: Ja! 

R: Den er sådan lidt mere udenfor end indenfor, men... Bedre vilkår, den får lov til at være herinde, 

fordi jeg tror på at det skaber bedre vilkår for dem som nu en gang er Fairtrade bønder.. end for 

andre.. 

I: Mm 

R: Luksus... Jeg ser det ikke som en luksus at købe Fairtrade, så det.. den er udenfor.. 

I: Mm. Hvad tænker du når du tænker luksus? 

R: Jeg.. Luksus, så tænker jeg det der er eksta, om man har råd til en gang imellem.. luksus.. at tage 

ud og spise et sted som måske er lidt dyrere end man plejer. Luksus at have råd til at få en gang 

massage eller luksus at kunne tage en dag ud af kalenderen, altså så på den måde så er det ikke.. jeg 

tror måske luksus for mig er sådan lidt et gode, og Fairtrade er egentlig ikke et gode for mig, altså, 

det er et valg på lige fod med alle andre valg og ikke sådan noget jeg kan få lov til at vælge en gang 

imellem, hvis jeg lige har lidt ekstra overskud... 

Mm.. Godt, ja jeg synes det er et godt initiativ, og jeg synes det er et godt formål... Så godt. Snoppet 

... den kan få lov til, den kommer faktisk lige her over sammen med prestige og trendy, fordi der er 
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også noget med noget der er trend og noget der er prestige, det er sgu også lidt snoppet altså 

(griner).. Og det er ikke sådan jeg tænker Hellerup snoppet, med at man køber det fordi at-nu- har- 

jeg- det- og -ingen- andre- har- råd- til- det snoppet, men mere sådan...den der jeg er lidt bedre end 

alle jer andre der ikke køber det, så.. (griner) 

I: Mm. 

R: Medmenneskeligt.. ja, det synes jeg. Jeg synes det er dejligt at man kan få lov at hjælpe nogle 

medmennesker ved at vælge en kaffe frem for en anden.. 

I: Mm.. 

R: Tilgængeligt, jamen det synes jeg også.. og jeg synes at mange sådan discount butikker de har også 

et forholdvis stort udvalg af Fairtrade, så jeg synes egentlig at det er tilgængeligt, så var det lige med 

skoene, det er måske ikke så tilgængeligt, men jeg tænker sådan dagligdags varer, det er ret 

tilgængeligt.... 

I: Mm. 

R: Social ansvarlighed, den kan også få lov til at være herinde, for det er jo i høj grad at man... 

Gennemsigtighed.. bum-bum.. den kan få lov til også at ligge på grænsen (griner) fordi, altså 

gennemsigtighed det burde jo være gennemsigtigt hvad det står for som mærke, men.. men ja. men 

en ting er hvad det burde, en anden ting er hvad det muligvis er, jeg føler at jeg har et okay kendskab 

til det, men det er jo ikke sikkert at, nu kan du se Havelaar og Fairtrade det vidste jeg f.eks. ikke var 

helt det samme, så på den måde er det måske...ikke.. 

I: Jamen hvad ved du om det? Hvis nu du skulle fortælle mig om det, og jeg ikke vidste hvad det var? 

R: Altså så ville jeg sige at det var et mærke, der stod for at de bønder som producerede varer der var 

mærket med Fairtrade, at de fik en ordentlig løn for deres produktion, at de ligesom kunne have 

deres egen lille produktion og få penge for det, sådan så at de ikke var afhængige af en stor plantage, 

hvor de skulle komme og arbejde på fra morgen til aften og få ringe pris for det, men at de  ligesom 

fik penge for det de producerede uden at de nødvendigvis behøvede at have stordriftsfordele.. 

I: Mm. 

R.. Og så ville jeg nok også bilde dig ind at, at det var bæredygtigt, men det ville jeg ikke vide noget 

om (griner) men det ville jeg umiddelbart tro. Øhm, men lige den del med at bønderne får en mere 

fair pris for deres arbejde.. det ved jeg med sikkerhed. 

I: Ja.  

R: Egoistisk..? Uh...  

I: Det snakkede du også lidt om før med egoistisk.. 

R: Ja.. Men jeg synes nemlig det er både og, fordi jeg synes, men jeg tænker lidt den er lidt... faktisk 

måske lidt i forhold til ligeværd, at jeg træffer et valg ud fra hvad jeg kan, altså, og det er jo egoistisk 

af mig at jeg så ikke opsøger flere Fairtrade produkter kan man sige, fordi jeg jo prioriterer og bruge 



 

14 

 

min tid på noget andet, så det er jo et enormt egoistisk valg.. 

I: Er der et andet aspekt af egoistisk? 

R: Man kan sige det er jo også egoistisk at vælge det fra fuldstændigt, kan man sige,..eller, altså det.. 

egoistisk tænker jeg sådan udelukkende møntet på mig må jeg indrømme..  

I: Okay! 

R: ..ja møntet på mig, altså.. at jeg som... ja... Ej, nu har jeg snart fyldt hele kanten op!  

I: Mm. Der er stadig lidt kant heroppe! 

R: Ja ja, jeg kan godt mærke at jeg fuldstændig sådan, så behøver jeg ikke at tage hensyn.. eller hvad 

hedder det.. forholde mig til det, så ligger det bare på kanten (begge griner). 

Økologisk.. Den kan også få lov at være herinde, fordi jeg er sikker på at i hvert fald langt 

størstedelen af Fairtrade produkter er økologiske.. Jeg er ikke sikker på om alt er 100% økologisk, 

men jeg ved i hvert fald at.. deres bananer og kaffe er (griner).. 

I: Mm. 

R: Mm.. og naturligt.. Men det læner sig jo ret meget op af økologisk, synes jeg.. at man forsøger at 

minimere.. alt udefrakommende, så den får også lov til at ligge inde i cirklen.. Ja.. 

I: Ja. Hvis du sådan lige hurtigt skal summe det op, sådan, hvad bliver Fairtrade for en størrelse med 

den måde du har lagt det på? 

R: Altså man kan sige at.. i min verden har jeg jo faktisk alle de ord som.. jeg føler, måske ikke luksus, 

men ellers.. har.. fordbinder med noget negativt, dem har jeg faktisk valgt at lægge udenfor.. 

I: Mm..! 

R: Og alle de ord som jeg forbinder med noget positivt har jeg faktisk valgt... at lægge inde i cirklen 

kan man sige.  

I: Hvad med dem der ligger på kanten? 

R: Jamen, det er lidt de der... (suk).. Jamen der er sådan lidt af det hele vil jeg sige, men mange af 

ordene er sådan lidt ord som man måske helst ikke vil forbindes med, men som man godt lidt ved, 

når ja, det indeholder jeg sgu nok osgå.. Altså f.eks. vil jeg da helst ikke være.. købe det for prestigens 

skyld eller fordi jeg er snoppet, men på et eller andet sted så er det jo også derfor..altså en af 

grundene til at jeg gør det, øhm, så...  

I: Altså at det er lidt prestige? At du tænker om det at det er, eller hvad tænker du? 

R: Altså.. det er jo også altså en af de grunde, det er ikke.. jeg synes..føler ikke at det er den største 

grund til at jeg gør det, men det er da også en af de grunde til at jeg gør det. 

I: Mm 

R: Så det er de der sådan lidt.... altså i forhold til det, så vil jeg sige de ord jeg har lagt udenfor, det er 

dem der er sådan lidt.... som man helst ikke vil forholde sig til, men som man nok indeholder lidt 

alligevel. 
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I:Mm 

R: Og så er der så lige det her med ligeværd og gennemsigtighed... som som jeg bare har det sådan 

lidt ambivalent med, at jeg håber på at det er gennemsigtigt, men.. jeg ved det ikke, så derfor er den 

kommet... 

I: kommet derud...? 

R: Ja. 

I: Mm. Ja. (tager billede) Så har jeg.. Der bliver jo talt om de her forskellige ting i medierne og 

forskellige andre steder, øhm, og jeg har taget nogle citater med som er blevet sagt her henover den 

tid hvor Fairtrade har eksisteret, og dem vil jeg lige vise dig, og så vil jeg høre om du vil fortælle mig 

hvad du tænker når du læser dem? 

R: “Fairtrade er fup”.. Altså det tænker jeg at det er sådan meget traditionel journalistik 

I: Mm 

R: øhm, det der med at enten så ved man ikke helt hvad man skal skrive, og så tænker man uh, der 

var forresten det her mærke lad os grave noget skidt frem om det, for der er jo altid noget man kan 

finde som ikke lever op til de opstillede kriterier.. så umiddelbart så tænker jeg at.. det er en 

journalist som... ikke har haft noget andet at skrive om eller som har manglet en sensations historie 

og tænkt det har været det, eller også har det været.. en forbruger der har udtalt sig og følt sig 

måske  lidt ramt på sit forbrugsmønster og tænkt, nå men så kan jeg siger Fairtrade er noget fup fordi 

så har jeg ligesom retfærdiggjort at jeg har fravalgt det.  

I: Mm. Er det noget du ville tro på hvis du læste det? 

R: (pause) Altså, man kan sige hvis jeg læste forside historien på Politiken og der stod Fairtrade er 

noget fup, så ville jeg nok sige ‘ja, det har de nok ret i‘ i enkelte tilfælde, så på den måde ville jeg tro 

på det, men samtidig ville jeg også tage afstand fra det og sige ja, men.. det er måske i 10% f 

tilfældene. 

I: Mm. Ville det påvirke din lyst til at købe Fairtrade eller din lyst til at tænke Fairtrade ind i dine 

købsmønstre? 

R: Nej det ville det ikke. 

I: Nej. Så er der det næste der.. 

R: Ja... (pause) du-dut.. og igen ville jeg tænke, jamen.. det kunne godt være rigtigt.. men samtidig 

ville jeg nok også sige, at... hvad er alternativet, så? Altså alternativet hvis det er at fortsætte som det 

var før.. så synes jeg måske ikke at der er den store forskel for det her postulat og så til hvad det var 

før, så på den måde ville jeg også sige, jamen.. det kan godt være at det er der det ender, men i 

perioden frem til at.. folk bliver endnu fattigere så kan det være at de trods alt føler at der er lidt 

mere mening med det de laver end at de skal... 

I: Nu står der der at “Fairtrade begrænser frihandel, medfører fattigdom og korruption” hvad lægger 
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du i de ord? altså når du tænker korruption, er det nogle ord du forbinder med det, eller er det noget 

du tænker det er da slet ikke? 

R: Altså, meget meget strengt så er det jo ord jeg forbinder med Afrika, som sådan. Jeg vil sige jeg 

forbinder rigtig mange u-landes systemer som korrupte, øhm, og det tror jeg ikke på at... et tiltag kan 

ændre gøre bedre eller gøre værre.. jeg tror at det er en tilstand der eksisterer så længe at 

ressourcerne er så få, så jeg tror ikke at mærket har medført korruption, men jeg tror måske heller 

ikke at det har gjort korruption mindre. Øhm, så på den måde vil jeg sige at det er et lidt tomt 

postulat for mig måske, også i forhold til at begrænse frihandel, vil jeg sige at der gør EU’s toldmure 

allerede rigeligt, så.. altså på den måde så vil jeg også sige jamen det er jo en tilstand der ville være 

her under alle omstændigheder, så på den måde har jeg svært ved at sige at det er mærket der er 

skyld i det her.  

I: Mm. Så det var heller ikke et der sådan ville påvirke dig synderligt? 

R: Nej, altså.. jeg ville nok læse artiklen (griner) som ville stå under for at blive lidt mere oplyst 

omkring det, men jeg tror ikke at det var noget jeg ville.. hvis jeg bare hørte det her ude på gaden, 

nogen der lige sagde.. Så tror jeg ikke at det var noget jeg ville tage med mig. 

I: Mm. Okay. Så er der det sidste her.. 

R: Ja.. “Fairtrade gør igen forskel for te-plukkere”. Altså igen så ville jeg.. vælge at håbe på og tro på 

at.. at det ikke passede, og om ikke andet så ville jeg i hvert fald bilde mig selv ind at det så i hvert 

fald gør en forskel i forhold til produktionsmåden.. 

I: Mm. 

R: Så på den måde ville jeg måske... i hvert fald få et produkt, som ikke havde fået så mange 

sprøjtegifte som ellers ville være tilfældet.... øhm.. men igen jeg tror at jeg ville.. være lidt skeptisk og 

tænke, jamen måske er der tre teplukkere, hvor der ikke er sket en forskel og so stadig har nogle .. 

nogle forfærdelige forhold eventuelt pga. korruption (griner) men samtidig ville jeg også sige jamen 

hvis bare fem har fået det bedre, og resten har det som de plejer at have det, så ville jeg stadigvæk 

føle at... at der er sket noget.. godt i forhold til.. så er successen ikke særlig stor, men der er 

stadigvæk sket en forskel. 

I: Ja. Og ville den forskel også stadigvæk være nok for dig? Hvis du bare vidste at der var fem der fik 

gavn af det, ville du så stadigvæk have lyst til at lægge nu f.eks. de penge ekstra som noget kaffe 

koster eller? 

R: Jamen igen, det kom an på, lige nu føler jeg ikke at jeg lægger så voldsomt mange penge ekstra 

ved at købe Fairtrade, så ja det ville jeg, men.. hvis.. jeg følte at jeg lagde.. voldsomt mange penge 

ved at købe Fairtrade og jeg samtidig havde en viden om at det kun var 3% det kom til gode, så ville 

jeg nok sige jamen så kunne de penge investeres bedre.. og gøre en større forskel for flere 

mennesker ved at bruge dem.. ja anderledes. Øhm, så hvis jeg følte at.. at jeg gav rigtig meget for 
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udelukkende at støtte Fairtrade konceptet så ville jeg nok... vælge og investere dem anderledes, hvis 

jeg vidste at.. at det stort set ikke gjorde nogen forskel.  

I: Mm. Okay. Hvis jeg nu fortæller dig at der er 1000 Fairtrade’de produkter på det danske marked, 

hvad tænker du umiddelbart når du hører det? 

R: Først tænkte jeg Wau det er mange, og så tænker jeg: ej, det er faktisk ikke særlig mange (griner). 

Det synes jeg ikke er voldsomt, nej.. 

I: Hvor synes du primært at du møder mærket?  

R: Jamen jeg synes primært jeg møder mærket i supermarkeder... altså når man.. og det er jo 

primært i de her sådan lidt mere eksotiske varer, hvis man kan sige det sådan, altså.. så..men det er 

primært, nu handler vi mest i Fakta og SuperBrugsen og man kan sige så er det også helt sikker i 

SuperBrugsen.. jeg møder det mere end i Fakta. 

I: Mm. Okay. Hvis du skal sige sådan overordnet hvor meget Fairtrade du køber på års basis f.eks. 

hvad ville dit anslåede forbrug så være? 

R: I forhold til at der kun er 1000 varer så er det rimelig stort, men (griner) i forhold til min generelle 

vareforbrug så er det ikke.. ikke det som fylder... så fylder det jo en lille bitte bitte del af hele mit vare 

forbrug.. så.. 

I: Mm. Anser du dig selv som en loyal Fairtrade-forbruger? 

R: Åh.. Det er svært at svare på fordi jeg vil sige inden for de ting jeg køber Fairtrade, så ja... altså.. jeg 

anser mig selv for at være rimelig loyal i forhold til kaffe og i forhold til chokolade og i forhold til 

honning også.. og også jamen bananer.. det er 50-50, men altså i de ting som jeg kan få på min 

normale indkøbs-tur, der føler jeg at jeg er ret loyal i forhold til at købe Fairtrade, men ikke som at 

jeg dyrker mærket og forsøger at opdrive alt jeg kan få i Fairtrade, så på den måde er jeg ikke loyal. 

I: Mm. Nu snakkede vi lige før lidt om det der med det snoppede, prestige og trendy du lagde 

herude, hvor du sagde at det var man jo nok også selv en lille smule.. ser du Fairtrade som værende 

en hjælp til.. eller et middel til at kunne kommunikere nogle af de her ting som man så anser for at 

være prestige og snoppede og.. altså er Fairtrade en aktiv spiller? 

R: Nej det synes jeg ikke.. Det synes jeg ikke i hvert fald ikke for mit vedkommende.. Det er ikke 

noget jeg, kan man sige, bevidst vælger for at spille på de faktorer, så nej... 

I: Nej... Anser du Fairtrade som en del af din identitet? 

R: Mmmm.. både og.. altså jeg anser det som en del af min forbruger identitet. Vi forsøger at være 

enorm bevidste omkring hvad vi vælger af varer.. igen inden for Faktas fire vægge eller.. (begge 

griner) At vi forsøger inden for vores økonomiske formåen også.. øhm, så på den måde ser jeg det 

som en del af min identitet om at være.. både politisk men også om at være bevidst i mine valg uden 

at det skal komme til at lyde fanatisk, for det er det overhovedet ikke, så meget fylder det slet ikke, 

men det er da en del et eller andet sted i min identitet.. men ikke... så det er noget jeg går og 
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overvejer i hverdagen, kan man sige..  

I: Okay.. Hvad er det der driver dig til at vælge Fairtrade en gang imellem på kaffe og sådan noget? 

R: Jamen det er jo mine forhåbninger om at.. at jeg kan gøre.. bare en lille forskel ved at købe 

Fairtrade frem for noget andet.. så det er håbet om og ønsket om at kunne hjælpe nogen uden at 

skulle give for meget af mig selv (griner).. 

I: Okay. Hvad synes du dit Fairtrade forbrug siger om dig? 

R: Altså det er nok sådan lidt... (pause) hvad hedder det?.... sådan lidt belejligt, hvis man kan sige det 

sådan.. altså sådan lidt... jeg vil gerne, men igen jeg vil heller ikke.. bruge for meget af min tid på.. At 

det siger om mig at jeg gerne vil, men at jeg, kan man sige, ikke vil det så meget så... altså at jeg 

dyrker det.. på højt plan, hvis man kan sige det sådan.. Det er sådan lidt en fritids beskæftigelse 

(griner), men samtidig synes jeg da også det siger om mig at jeg er.. bevidst i nogle af de valg jeg 

træffer, altså i hvert fald jeg forsøger at være det.. 

I: Mm.. er det vigtigt for dig? At være bevidst, at vise du er bevidst? 

R: Det er vigtigt for mig at være det, det er ikke så vigtigt for mig at vise det.. eller det er det.. men 

det er ikke så vigtigt for mig at vise det gennem et produkt..  

I: Nej 

R: det er vigtigere for mig og vise det gennem de holdninger jeg giver udtryk for, øhm, og selvfølgelig 

giver jeg også holdning ved at.. eller udtryk for en holdning ved at putte et produkt ned i kurven, men 

det betyder egentlig ikke så meget for mig at det står fremme på mine hylder og mine venner kan se 

det når de kommer på besøg.. det er mere sådan helheden der er vigtig for mig. 
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