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Sammanfattning 
 

Frågan huruvida det vuxit fram en ansvarsförskjutning där politiska frågor allt mer kommit att 

läggas på individer och företag är idag högst aktuell. Denna uppsats undersöker huruvida 

detta tar sig uttryck på den mediala arenan gällande ansvaret för att skapa en rättvis handel. 

Detta görs genom att undersöka hur rättvis handel framställs i fyra tidningar mellan 1990 och 

2019. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning rättvis handel lyfts på den mediala 

dagordningen, vilken aktör som tilldelas ansvaret för en rättvis handel samt om det skett 

förändringar över tid.  

 

Empirin i denna uppsats består av 229 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Göteborgs-Posten och en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys används vid analysen. Resultatet visar att rättvis handel fått relativt litet 

utrymme på den mediala dagordningen under 1990-talet med en liten ökning under 

tidsperioden 2000–2009 och sedan en minskning igen 2010–2019. Företagen beskrivs som 

huvudsakligen ansvariga för en rättvis handel under samtliga undersökta tidsperioder. Att 

individen beskrivs som ansvarig ökar från 1990 fram till 2019 medans politikens ansvar 

betonas i mindre utsträckning mellan 2010–2019 än 1990–1999. Slutsatsen visar att det finns 

tendenser till en ansvarsförskjutning på den mediala arenan i rapporteringen kring rättvis 

handel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Rättvis handel, ansvarsförskjutning, nyhetsmedia, dagordning, gestaltning, 
innehållsanalys  
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1. Introduktion och problemformulering  
 

När vi går in i en butik idag ställs vi inför ett stort urval av olika varor och produkter från hela 

världen. Till följd av den ökande globaliseringen har världshandeln mellan länder utvecklats 

enormt och det sker idag ett stort utbyte av varor, tjänster och kapital (Kommerskollegium 

2014, s. 16). I detta globala system är några av våra mest grundläggande varor tillverkade av 

producenter i utvecklingsländer, men de lever ofta i fattigdom och under dåliga förhållanden 

(Wheeler 2012, s. 16). Vi står inför valet bland åtskilliga etiska märkningar och var och en av 

dessa erbjuder oss möjligheten att handla rättvist och använda vår konsumtion för att påverka 

samhällsutvecklingen. Bredvid de etiska alternativen i affären finner vi skyltar som Här kan 

du hjälpa till att göra världen bättre eller Rädda planeten (Brülde & Sandberg 2012, s. 145). 

I tidningar publiceras nyhetsartiklar med rubriker som Shoppa med gott samvete och Utrota 

fattigdomen över en kopp kaffe (Niklasson 2011; Dielemans 2007).  

 

Många hävdar att det i Sverige och andra länder i västvärlden har vuxit fram just en sådan 

diskurs som alltmera har kommit att sätta individen i centrum när det gäller ansvaret för 

frågor som berör samhället och mänskligheten i stort. Det har skett en förskjutning från 

politiken mot ett mer individuellt ansvar och inom forskningen diskuteras detta utifrån olika 

begrepp som avpolitisering eller ”depoliticization”, ”responsibilization” och 

”individualization” (se exempelvis Hay 2007; Brown & Baker 2012; Beck-Gernsheim, 2001). 

Vi kan se exempel på detta inom forskningen avseende områden som Sveriges krishantering, 

hälsofrågor och klimatfrågor (se exempelvis Rådestad & Larsson 2018; Malmberg & Urbas 

2018). Även intresset för företagens roll i och ansvar för samhällsfrågor har under de senare 

decennierna ökat. Brülde och Sandberg lyfter exempelvis fram i sin bok Hur bör vi handla?: 

filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt hur den avreglering som skett 

under de senaste årtiondena gett den privata sektorn och multinationella företag stor makt, 

vilket lett till en ökad diskussion kring vilket ansvar dessa bör ta gällande 

samhällsutvecklingen (2012, s. 13).  

 

En fråga som har vuxit fram inom denna diskurs är huruvida individer kan påverka handeln 

och förbättra producenters rättigheter genom sin konsumtion. I detta sammanhang är 

begreppet rättvis handel intressant. Rättvis handel är en rörelse som växt fram med fokus på 

att skapa förbättrade handelsvillkor och bättre arbetsmiljöer samt att värna om mänskliga 

rättigheter som förbud mot barnarbete och tvångsarbete (URL1). Politiker och medier, samt 

andra aktörer, tenderar att betona att en rättvis handel skapas genom att medborgare i rollen 
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som konsumenter gör medvetna val (Wheeler 2012, s. 17).  En del hävdar att medierna 

tenderar att förminska sådana sociala frågor till att handla om individfrågor, medan ansvar på 

samhällsnivå riskerar att hamna i skymundan (Kim 2015, s. 555). Studier gällande politiska 

problem har visat att medias rapportering påverkar vilket ansvar publiken anser att de 

politiska ledarna bör ha (Strömbäck 2009, s. 117).  

 

Detta anses av flera vara problematiskt då medierna, och då framförallt nyhetsmedierna, utgör 

en viktig källa till information om politik och samhälle (Strömbäck 2014, s. 15). De har en 

viktig roll i samhällsdebatten och de har en effekt på allmänhetens verklighetsbild genom att 

de sätter dagordningen och därmed skapar en bild av vad som är viktigt (Ibid, s. 100). 

Medierna kan därigenom definiera sociala och politiska problem och har befogenhet att välja 

att ge vissa frågor stor social uppmärksamhet och samtidigt utesluta och/eller underminera 

andra. De kan även definiera hur människor tänker kring frågor genom att välja på vilket sätt 

de beskrivs (Kim & Willis 2007, s. 359). Den hävdade diskursen gällande 

ansvarsfördelningen mellan politik, individ och företag innebär att det skett en förskjutning av 

ansvar från politik mot individ och företag inom många politikområden. Medierna spelar en 

stor roll i en sådan diskurs och utifrån denna bakgrund är det intressant att undersöka detta i 

relation till rättvis handel. Hur mycket och på vilket sätt medierna rapporterar och diskuterar 

frågan är viktigt både som återspegling av diskursen men även då medierna i sin tur har en 

möjlighet att påverka. Detsamma gäller för huruvida det går att skönja en utveckling eller 

förändring gällande mediernas rapportering kring detta över tid.  
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1.1. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att utifrån teorier kring ansvarsfördelning mellan politik, företag 

och individ undersöka hur och i vilken utsträckning rättvis handel framställs i svensk 

nyhetsmedia mellan perioden 1990 och 2019. De frågeställningar studien utgår från är 

följande;  

 

• I vilken utsträckning diskuteras rättvis handel i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Göteborgs-Posten mellan tidsperioden 1990 och 2019?  

• Hur beskrivs rättvis handel utifrån frågan om ansvarsfördelning mellan politik, företag 
och individ?  

• Kan vi se en förändring i gestaltningen över tid mellan perioden 1990 och 2019? 
 
 

1.2. Disposition  
 
I inledningen beskrivs uppsatsens problem, syfte och frågeställningar. I bakgrundskapitlet 

redogörs för rättvis handel rörelsen, hur den växt fram och vad den innebär. Vidare i kapitel tre 

presenteras tidigare forskning och teorier inom området. Dagordningsteorin och gestaltnings-

teorin redogörs för inledningsvis i kapitlet för att ge en övergripande beskrivning av den 

mediala arenans möjlighet att forma innehållet och därmed påverka medborgarna. Därefter 

presenteras den centrala forskningen och teorin gällande den hävdade ansvarsförskjutningen 

från politik till individ och marknad. Kapitlet avslutas med forskning kring ansvarsförskjutning 

i relation till rättvis handel och konsumtion. I kapitel fyra presenteras och diskuteras uppsatsens 

metodologiska del genom att först presentera den använda kombinerade kvantitativa och 

kvalitativa innehållsanalysen, diskutera urval och tillvägagångssätt, material samt avsluta med 

operationalisering och analysverktyg. I kapitel fem presenteras resultatet och analysen i form 

av tabeller, figurer och relevanta citat och beskrivningar från de analyserade artiklarna. 

Uppsatsen avslutas med kapitel sju där slutsats och diskussion förs avseende uppsatsens resultat 

samt vad denna uppsats har bidragit med i relation till vidare forskning.  
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel redogörs en kort bakgrund kring rättvis handel för att skapa en förståelse för 

hur denna rörelse växt fram, varför och vilken betydelse den har idag.  

 

2.1. Rättvis handel 
 
Rättvis handel grundar sig i tanken om att den ekonomiska ojämlikheten i världen är ett 

resultat av världshandeln. Samtidigt som den globaliserade handeln har lett till att många 

människor fått bättre levnadsvillkor så växer inkomstklyftorna på grund av dåliga löner och 

arbetsvillkor. En anledning till detta är att den konkurrensutsatta marknaden leder till att 

företag driver ned priserna på bekostnad av mänskliga rättigheter. Barnarbete, tvångsarbete 

och dåliga arbetsmiljöer är några följder av detta (Karlsson 2017, s. 2).  

 

Med bakgrund i detta har de sociala och etiska aspekterna inom handeln fått allt större 

uppmärksamhet och tanken om en rättvis handel har fått ökad betydelse. Hur och vart rörelsen 

uppstod råder det delade meningar om men en del anser att den uppstod i Holland och 

England under slutet av 1950-talet. Rörelsen blev sedan en del av uttrycket ”Trade not aid”, 

som grundades på FN:s konferens för handel och utveckling under 1960-talet. Ur detta 

perspektiv anses olika handelssamarbeten som det rätta medlet för en långvarig utveckling 

istället för bistånd (DeCarlo 2007, s. 73f). Dagens rörelse utvecklades ytterligare under början 

av 1990-talet och producenternas levnadsvillkor och demokrati sattes mer i fokus. Idag finns 

det olika nätverk och organisationer som arbetar med rättvis handel och en av de största är 

den så kallade Fairtrade som också innefattar certifiering av rättvisa varor (URL1). 

Försäljningen och intresset för dessa rättvisa varor ökar ständigt på den svenska marknaden 

(URL2). 

 

De stora organisationerna för rättvis handel; World Fair Trade Organisation och Fairtrade 

International antog år 2001 en gemensam internationell definition av rättvis handel. Sedan 

dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och Europeiska kommissionen. Denna gemensamma definition är;   
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Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som 
verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till en hållbar utveckling genom att 
erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter 
och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av 
konsumenter arbetar aktivt med att stödja producenter, att öka medvetenheten och 
kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som reglerar den 
konventionella internationella handeln (Falk 2011, s. 3).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund och citat så innefattar rättvis handel i denna 

uppsats den sociala aspekten av handeln som inkluderar mänskliga rättigheter, att människor 

får tillräckligt betalt för sitt arbete, att handeln stödjer demokratin, trygg arbetsmiljö och 

arbetsförhållande samt inget barnarbete eller tvångsarbete. Definitionen och kriterierna som 

varit utgångspunkten i denna studie förtydligas i kapitel 4 under avsnitt 4.2.  

 

De regelverk och konventioner som finns för att reglera världshandeln idag saknar tydliga 

internationella inspektioner och organisationer för att undersöka att dessa efterlevs. Detta 

leder till att varje land själva står ansvariga (Karlsson 2017, s. 10). Arbetet för att uppnå en 

rättvis handel kan ske på olika sätt och rikta sig mot individen, politiken eller företagen. 

Organisationer som arbetar för att främja en rättvis handel arbetar exempelvis med kampanjer 

för att främja konsumenternas medvetenhet om den internationella handelns negativa effekter. 

De genomför även påtryckningar och kampanjer för att skapa förändringar i regelverk som 

styr internationell handel samt arbetar för att de ska främja mänskliga rättigheter (Bevir 2010, 

s. 491f). När det gäller vad företagen kan göra lyfts ofta införandet av etiska regler samt att de 

ska kräva av sina leverantörer att varorna är producerade under rättvisa förhållanden 

(Karlsson 2017, s. 15).  
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3. Tidigare forskning och teori 
 

I detta avsnitt beskrivs den tidigare forskningen som är relevant i relation till studiens syfte. 

Kapitlet tar sin utgångspunkt i dagordningsteorin och gestaltningsteorin för att ge en 

förklaring på hur medierna har möjlighet att påverka vilka frågor medborgare anser viktiga 

samt hur de tänker kring frågorna. Dessa används i uppsatsen som övergripande teorier för att 

skapa en förståelse för den mediala arenans möjlighet att påverka och inte som det 

huvudsakliga teoretiska ramverket. Därefter följer den centrala utgångspunkten i denna 

uppsats vilket är forskningen kring ansvarsförskjutning från politik till individ och företag. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av ansvarsförskjutningen kopplat till rättvis handel och 

konsumtion.  

3.1. Dagordningsteorin och Gestaltningsteorin  
 
En aspekt i denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning rättvis handel har lyfts på den 

mediala arenan och därmed blir dagordningsteorin och gestaltningsteorin relevant. Enligt flera 

forskare har medierna en viktig roll när det gäller ansvarsfrågan i och med att de har möjlighet 

att välja vilka frågor de lyfter på dagordningen samt hur de gestaltar nyheterna (Kim & Willis 

2007, s. 360).  

 

Samhällsforskaren och journalisten Walter Lippman lade grunden för dagordningsteorin 

redan år 1922 i sin bok Public opinion, även om han inte använde dagens term. Han ansåg att 

medias inflytande grundar sig i uppfattningen om att världen är stor och komplex och därmed 

svår för gemene man att uppfatta. Media har därför en möjlighet att beskriva en bild av 

verkligheten som inte stämmer överens med hur den egentligen är (1922, s. 5). Även 

samhällsforskaren Bernard Cohen studerade massmedias inflytande på människor och 

hävdade att nyhetsmedia kan påverka på flera sätt än att tillhandahålla information. De kanske 

inte lyckas påverka hur medborgarna tänker avseende specifika områden men de kan påverka 

vilka frågor de tänker kring (1963, s. 13). 

 

Begreppet dagordningsteorin introducerades av Maxwell McCombs och Donald Shaw då de i 

1972 publicerade artikeln ”The agenda setting Function of massmedia”. De studerade 

presidentvalskampanjen år 1968 och jämförde medborgares åsikter kring politiska 

prioriteringar med de frågor massmedia valde att lyfta på dagordningen kring kampanjen. 

Resultatet visade på tydliga samband mellan de politiska frågor som fått utrymme i 

massmedia och människors åsikter (1972, s. 177ff). Frågor som uppmärksammas ofta och 
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prioriteras i media är de frågor som människor tenderar att tycka är de viktigaste 

samhällsfrågorna (McCombs 2006, s. 11). Detta innebär att om det publiceras mycket artiklar 

kring rättvis handel i media så kan människor uppfatta denna fråga som viktigare än andra 

uteslutna frågor.  

 

När dagordningsteorin utvecklades låg fokus huvudsakligen på hur massmedia kan överföra 

viktiga politiska frågor till allmänheten men idag innefattar den en till nivå. Denna andra nivå 

benämns gestaltningsteorin och inriktar sig på hur massmedia förutom att styra vilka frågor 

människor anser viktiga, även påverkar hur människor tänker kring frågor (Ibid, s. 11). 

Gestaltningsteorin anses vara en framträdande teori om mediernas effekter och fokuserar på 

hur något gestaltas eller konstrueras och om vad journalistikens innehåll representerar 

(Strömbäck 2014, s. 113). Medierna har således en viktig roll i processen för att definiera ett 

socialt problem och de har befogenheten att välja att ge vissa frågor stor social 

uppmärksamhet och samtidigt utesluta andra. De kan välja hur de gestaltar frågorna på ett 

visst sett och därmed ge publiken en viss bild av ett problem (Kim & Willis 2007, s. 259). 

Människors tillskrivning av ansvar kommer sannolikt att förändras beroende på 

informationsmiljön och vilka politiska problem som presenteras och hur (Iyengar 1996, s. 61).  

 

Det finns många olika aspekter som används inom gestaltningsteorin men då denna studie 

fokuserar på hur ansvaret gestaltas kommer fokus att ligga där. Shanto Iyengar (1996) var en 

av de forskarna som lade grunden för studier kring ansvarsgestaltning och efter denne har en 

betydande mängd forskning undersökt hur samhället gestaltar beskrivningar gällande ansvaret 

för sociala problem. Frågan kring ansvar har blivit ett kärnbegrepp i förståelsen av politiska 

processer (Kim 2015, s. 554). Iyengar skrev artikeln Framing responsibility for political 

issues och beskriver där hur Tv-nyheter gestaltar ansvar kring olika ämnen och frågor som 

exempelvis terrorism, fattigdom och kriminalitet. Han visar att beroende på hur journalister 

väljer att beskriva händelser så kan dessa påverka hur och vem medborgarna tillskriver 

ansvaret för olika samhällsproblem. Hans resultat visade att när enskilda händelser eller 

personer användes för att illustrera generella problem tenderade tittarna att lägga skulden på 

att problemen fanns och inte åtgärdades på individnivå. När händelser istället beskrevs utifrån 

generella sammanhang och med bakgrundsbeskrivningar påverkades tittarna i riktning mot att 

lägga ansvar på samhällsnivå (Iyengar 1996, s. 62ff).  

 

Även Sei-Hill Kim och Anne Willis (2007) har undersökt hur ansvar gestaltas i media. De 

undersökte hur ansvaret avseende fetma framställs i amerikansk media och kom fram till att 
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personliga orsaker fick betydligt större utrymme än samhälleliga orsaker. Medierna gjorde 

också mer anspelningar till individer än till samhället i diskussioner kring lösningar (2007, s. 

372f). Utifrån dessa teorier kan vi konstatera att medierna tycks ha en betydande roll och 

möjlighet att påverka vilka frågor människor anser viktiga samt hur de ska tänka kring frågor.  

 

3.2. Ett individualiserat ansvar  
 
Då denna studie ämnar undersöka om den hävdade diskursen gällande en ansvarsförskjutning 

även tar sig uttryck på den mediala arenan är det viktigt att först skapa en förståelse för 

forskningen på området. Ansvarsförskjutningen innebär att individen och ibland marknaden 

fått mer och mer ansvar inom områden där politiken tidigare ingripit. Inom forskningen 

diskuteras detta som tidigare nämnt ofta utifrån begrepp som responsibilization 

(ansvarsfördelning), depoliticization (avpolitisering) och individualization (individualisering).  

 

För att kunna tala om en individualisering och förflyttning av ansvar bort från den politiska 

sfären är det viktigt att först klargöra vad som menas med politik i detta sammanhang. Det 

finns oändliga definitioner om vad som är utmärkande för just politik. Det kan beskrivas i alla 

möjliga sammanhang där människor lever eller verkar tillsammans, eller som Leif Lewin 

definierar det; ”politik består av kollektiva beslut, som är bindande för alla i gruppen” (2015, 

s. 13). Politik beskrivs även som ”idéer och beteenden som berör olika typer av offentliga 

institutioner” (Badersten & Gustavsson, 2015, s. 14). Detta innebär att det sker samarbeten på 

olika politiska nivåer, exempelvis via kommuner, landsting, staten och dess myndigheter, EU 

och FN (Ibid, s. 14). Denna definition av politik är tillräcklig för att förstå diskursen kring 

ansvarsförskjutning i denna uppsats.  

 

Som tidigare nämnt har flera forskare hävdat och visat på att en ansvarsförskjutning skett 

inom många politikområden. Författarna till boken Responsibilisation at the Margins of 

welfare pekar på att studier kring ansvar har fått en ökad betydelse inom samhällsvetenskapen 

under de senaste decennierna. De utgår ifrån konceptet och begreppet responsibilization vilket 

är ett begrepp som sedan 1990 har blivit allt mer omdiskuterat. Detta innebär en process som 

är starkt förknippad med den nyliberala diskursen där ansvaret och lösningar riktas mot 

privata aktörer och individer. Konceptet responsibilization har även fått utrymme i The sage 

dictionary of policing där det definieras som en term först utvecklad inom den så kallade 

governmentality litteraturen (Juhila, Raitakari & Hall 2017, s. 23). Governmentality begreppet 

utvecklades av Foucault och indikerar en form av politik som syftar till att påverka och styra 
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hur människor styr sig själva. Utifrån detta perspektiv är individerna fria och denna frihet blir 

en fråga om förmågan till självreglering (Brown & Baker 2013, s. 18–19).  

 

Enligt B.J. Brown och Sally Baker innebär inte denna utveckling av ansvarsförskjutning att 

staten förlorat intresset för individers handlande och likaså motsvarar det inte en anarki. Det 

handlar snarare om att de nyliberala staterna fastställer lagar och regler för att främja 

individers självständighet (2013, s. 19). Även Colin Hay diskuterar i sin bok Why we hate 

politics att de nyliberala idéerna har lett till att frågor blivit allt mer icke-politiska, eller som 

han benämner som avpolitiserade (2007, s. 78f). I och med privatiseringsvågen på 1980-talet 

skedde en ansvarsförskjutning där viktiga politiska områden som välfärd kom att avpolitiseras 

och flyttas till att bli marknaden och privata aktörers ansvar (Ibid, s. 83f).  

 

Att det skett en förskjutning av ansvar inom välfärden anser även Brown och Baker och 

hänvisar främst till hälsosystemet. De anser att det skett en ökning av regleringar för reklamer 

samt olika kampanjer som ämnar få oss individer att exempelvis träna mer eller ändra våra 

ätvanor. Genom detta tilldelas medborgare en roll där de uppmanas att ta vara på sig själva 

och sin egen hälsa. Enligt författarna är detta problematiken med ansvarsförskjutningen då 

fokus förflyttas bort från de större åtgärderna (2013, s. 37f). På liknande sett diskuterar Carl 

Rådestad och Oscar Larsson situationen inom svensk krisberedskap och Claes Malmberg och 

Anders Urbas inom skolhälsutbildningen. Författarna diskuterar hur individen allt mer 

tilldelas ansvar för sin egen säkerhet samt sin hälsa (Rådestad & Larsson 2018; Malmberg & 

Urbas 2018). Inom krisberedskapen är det fortfarande de kollektiva lösningarna som utgör 

grunden men individens ansvar framhävs genom att det i olika dokument poängteras att det 

måste finnas ansvar, vilja och förmåga att förvalta sin egen säkerhet (Rådestad & Larsson 

2018, s. 16). När det kommer till skolhälsoutbildningen lyfter författarna att hälsa och stress 

ofta framträder som en icke-politisk fråga i läroböcker från gymnasiet. Stress beskrivs som 

den enskildas angelägenhet och inte statens (Malmberg & Urbas 2018, s. 1, 12). 
 
3.3. Medborgare eller konsument?  
 
Individualiseringen kan även återspeglas när det kommer till konsumtion av rättvisa varor då 

medborgare uppmuntras att skapa nya arenor för ansvarstagande. Detta betonar Michele 

Micheletti i sin bok Political Virtue and Shopping: individuals, Consumerism and collective 

action. Hon diskuterar hur shopping har kommit att, av många, ses som ett politiskt verktyg 

för att påverka samhällsutvecklingen (2003, s. 3ff). På liknande sett som det växt fram tankar 

kring ett individualiserat ansvar inom de ovannämnda politikområdena har det vuxit fram vad 
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Amy Kipp och Roberta Hawkins benämner en nyliberal konsumtion. Med detta hävdar 

författarna att konsumentfrihet och en påverkan genom individuella konsumentval har fått 

ökad betydelse och statens makt har därmed decentraliserats. Genom detta försvinner 

gränserna mellan människor som medborgare och som konsumenter. Eftersom nyliberalismen 

hävdas verka för att upplösa gränsen mellan marknad och stat, har ansvaret för sociala frågor 

allt mer förflyttats till marknadsaktörer och konsumenter (2018, s. 3).  

 

William Low och Eileen Davenport lyfter problematiken med detta i sin artikel To boldly 

go…exploring ethical spaces to re-politicise ethical consumption and fair trade. De använder 

Fair trade rörelsen som exempel och hävdar att det skett en förflyttning av rättvisa och etiska 

varor från en mindre marknad till en mer mainstreaminriktad marknad där konsumenter sätts i 

fokus. I och med detta har en tanke om en individualiserad etisk konsumtion växt fram där 

individens ansvar ofta betonas framför politiska åtgärder. Detta skapar en sorts förskönad bild 

för både företag och konsumenter att den enskilda konsumentens beslut att köpa en produkt i 

stället för en annan skapar sociala och politiska förändringar. Forskarna hävdar att det oftast 

är regeringens ingripande och olika regleringar som leder till en större hållbarhet inom 

produktionen. Det krävs behov av att politiska mål återintegreras och omvandlar de globala 

handelsförbindelserna bort från den avpolitiserade konsumtionsmiljön (2007, s. 336ff).  

 

I boken Hur bör vi handla? (2012) för forskarna Bengt Brülde och Joakim Sandberg fram ett 

liknande resonemang i att den enskilda individen och marknaden görs ansvariga för att lösa 

problem som i grunden kräver politiska lösningar. Deras fokus ligger på frågan hur vi ska 

agera för att hantera tre viktiga utmaningar; 1) ojämlikheten mellan rika och fattiga i världen 

2) djurhållningen och hur vi behandlar våra djur samt 3) den globala miljöförstöringen och 

klimatförändringarna (2012, s. 12f). Den förstnämnda frågan är aktuell i förbindelse med 

denna undersökning och författarna lyfter fram tre centrala aktörer i sammanhanget; 

individen, företagen och politiken. Likt andra forskare pekar de på att många problem allt 

oftare ses som individens ansvar att lösa. De val vi gör i vardagen som vilket kaffe vi dricker 

ses allt mer som moraliskt viktiga beslut. Vi uppmuntras att inte köpa varor eller stödja 

företag där varorna är tillverkade under orättvisa förhållande och med barnarbete. Att köpa 

billiga kläder bidrar till att fattiga behandlas illa i låglöneländer och genom att förändra våra 

konsumtionsmönster kan vi undvika att bidra till detta (Ibid 2012, s. 142f).  

 

Författarna diskuterar vidare företagens betydelsefulla roll och den ökade makt 

multinationella företag fått i dagens samhälle. Många företag har inom vissa områden börjat 
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arbeta med viktiga samhällsfrågor och dessa etiksatsningar betecknas ofta utifrån 

samlingsnamnet Corporate social responsibility (Csr). En fråga författarna lyfter är huruvida 

denna frivilliga etiska satsning är tillräcklig och vilket ansvar företag egentligen borde ha. I 

många länder finns det någon form av lag eller förordning där företagen tvingas ta hänsyn till 

vissa etiska aspekter. Men i många länder där varorna produceras finns en brist på lagstiftning 

och där behöver företagen ta ett större moraliskt ansvar (Ibid, 2012, s. 183ff). Likt 

ovannämnda forskare beskriver Brülde och Sandberg att det istället för moraliska lösningar 

krävs politiska lösningar för att få bukt med problemen bakom handeln. Individer har inte 

tillräckligt stor påverkningsmöjlighet och den starkt konkurrensutsatta marknaden gör det 

svårt för enskilda företag att satsa på mer etiska aspekter. De politiska lösningar som krävs är 

exempelvis regleringar eller subventioner, lagstiftning på nationell nivå eller bindande avtal 

på internationell nivå (Ibid 2012, s. 212ff).  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att vilka frågor medierna väljer att lyfta på 

dagordningen samt hur de väljer att gestalta dessa påverkar hur människor tänker kring frågor, 

och däribland hur de tilldelar ansvar. Forskningen visar att ansvarsförskjutning är ett 

omdiskuterat område både när det gäller medias rapportering och inom olika politikområden. 

Även gällande konsumtion och handel visar forskningen på en ökad betoning på att individer 

genom sin konsumtion kan påverka samhällsutvecklingen. Brülde och Sandberg betonar i sin 

bok hur företag, politik eller individer kan ta ansvar för att få bukt med problemen men att det 

i grunden krävs politiska åtgärder. Analysen av artiklarna i denna studie utgår från 

forskningen kring ansvarsförskjutningen och detta beskrivs närmare i operationaliserings-

avsnittet i kapitel 4 där analysverktyget tydliggörs.  
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4. Metod och material 
 

I detta kapitel redogörs och problematiseras valet av metod och dess begränsningar och 

möjligheter. Därefter kommer metodavsnittet att behandla urvalet och tillvägagångssättet 

samt det empiriska materialet. Avslutningsvis kommer operationaliseringen av de olika 

aktörernas ansvar att redovisas.  

4.1. Innehållsanalys  
 
Valet av metod föll på en innehållsanalys då denna metod är lämplig för att analysera olika 

typer av texter, vilket i denna studie är artiklar i nyhetsmedia. Innehållsanalysen kan göras 

både kvantitativt och kvalitativt beroende på om studien har för avsikt att räkna eller mäta 

begrepp eller fenomen, eller om syftet eftersträvar att få fram en djupare tolkning och 

granskning av materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wägnerud 2017, s. 198; 

Bryman 2011, s. 505f). I denna studie har dessa metoder kombinerats för att komplettera 

varandra och ge ett mer tydligt och tillförlitligt resultat som svarar till syftet och 

frågeställningarna. Detta innebär att samtliga 229 artiklar har undersökts utifrån både ett 

kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt.   

 

Den kvantitativa innehållsanalysen är väsentlig i denna studie då det söks svar på frågan 

angående i vilken utsträckning fenomenet rättvis handel lyfts på den mediala arenan över tid. 

Men även för att analysera huruvida tidningarna huvudsakligen tilldelar individen, företagen 

eller politiken ansvaret för en rättvis handel. En viktig händelse eller fråga är den som får 

utrymme i nyhetsrapporteringen och därmed är detta viktigt att undersöka (Esaiasson et al 

2017, s. 198f). För att genomföra en kvantitativ innehållsanalys skapas innehållsliga 

kategorier som sedan kvantifieras utifrån hur stor plats de får i materialet (Ibid, s. 201). I 

denna studie är det individens, politikens och företagens ansvar som är de huvudsakliga 

kategorierna. Hur dessa har operationaliserats beskrivs mer explicit i ett eget avsnitt. Även 

enheterna tidning och tidsperiod användes och analysen utfördes genom att dessa 

sammanställdes i kolumner (se bilaga 2) för att sedan visualiseras i form av tabeller och 

figurer vilket presenteras i resultatet.  

 

Eftersom det kan uppstå tolkningssvårigheter när värdeladdade ord och variabler kvantifieras 

så kompletterades den kvantitativa innehållsanalysen med inslag av en kvalitativ 

innehållsanalys för en mer noggrann läsning och analys av texterna. Esaiasson et al (2017) 
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beskriver den kvalitativa innehållsanalysen utifrån begreppet kvalitativ textanalys och 

beskriver hur den gör det möjligt att observera meningar och kontext som kan gå förlorat i en 

kvantitativ innehållsanalys (2017, s. 211). Då jag kodade artiklarna fann jag vissa svårigheter 

med att det ofta förekom flera ansvariga aktörer. Därmed var jag tvungen att urskilja vilken 

aktör som huvudsakligen gestaltades som ansvarig. De kvalitativa inslagen i denna studie 

innebar således en noggrann genomläsning av samtliga 229 artiklar för att urskilja vilken 

aktör som tilldelades det huvudsakliga ansvaret. Den kvalitativa innehållsanalysen användes 

dessutom för att nyansera och precisera resultatet från den kvantitativa analysen genom att 

göra en mer enklare och exemplifierande analys av materialet. Detta presenteras i resultatet 

och analysen i form av olika citat och beskrivningar från artiklarna. När artiklarna noggrant 

lästes igenom kvantifierades resultatet för att få fram vilken aktör som huvudsakligen 

tillskrevs ansvar under den undersökta tidsperioden. Artiklarna lästes sedan igenom vid 

ytterligare ett tillfälle för att säkerställa att det första tillfällets kodning överensstämde med 

det senare tillfället (Bergström & Boreus, 2018, s. 40).  

 

4.2. Urval och Tillvägagångssätt  
 
Det empiriska material som använts i denna studie är artiklar hämtade från Mediearkivet 

Research Retriever och de insamlades utefter förbestämda urvalskriterier och avgränsningar. 

Den valda tidsperioden var 1990–2019 då studien även syftar till en jämförelse över tid. En av 

anledningarna till att 1990 valdes som utgångspunkt var för att, som tidigare nämnt, rättvis 

handel rörelsen fick en ny vändning i början av 1990-talet och därmed minskar risken för att 

andra ord som kanske använts tidigare i diskussioner om rättvis handel inte inkluderas i 

sökorden. Även materialmässigt underlättade valet av 1990 då det var svårt att hitta artiklar 

från tidigare årtal i databasen. Resultatet presenteras sedan utifrån de tre tidsperioderna 1990–

1999, 2000–2009 samt 2010–2019. Anledningen till detta är för att syftet är att undersöka 

ansvarsförskjutningen gällande rättvis handel på ett övergripande plan och därmed valde jag 

att analysera eventuella förändringar över årtionden. Dessa tre tidsperioder låg även till grund 

när artiklarna kodades (se bilaga 2).  

 

De tidningar vars nyhetsrapportering kring rättvis handel som denna studie analyserade 

innefattar Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet och Göteborgs-

Posten (GP). Detta val baserades på att samtliga ovannämnda nyhetsmedier är rikstäckande 

vilket innebär att de erhåller en stor läsargrupp. Urvalet möjliggjorde även att utöver att 

studera morgontidningar även inkludera en kvällstidning (Aftonbladet) utifall det förekom 
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eventuella skillnader i rapporteringen (Mediekompassen, 2018). Då syftet med denna studie 

var att undersöka rättvis handel i nyhetsmedia på ett mer övergripande plan för att få fram den 

dominerande framställningen av ansvar gjordes ingen jämförelse mellan de olika tidningarna, 

därmed ansågs det inte relevant att inkludera tidningarnas politiska färg. Viktigt att ta hänsyn 

till när urvalet gjordes var dock det förändrade medielandskapet och internets framväxt vilket 

har lett till att nya plattformar för nyheter växt fram. Exempelvis visade en undersökning från 

2017 att cirka 27 % tog del av nyheter huvudsakligen från Facebook (Mediebarometern, 

2017). Trots detta har de traditionella nyhetstidningarna som valts till denna studie fortfarande 

en stor betydelse då undersökningar visar på att de fortfarande når ut till ett stort antal 

människor (Mediekompassen, 2018).  

 

För att kunna söka fram artiklar som berörde ämnet rättvis handel krävdes en tydlig definition 

av vad detta innebär. Detta har redan diskuterats i bakgrundskapitlet men kommer att lyftas 

mer explicit här. Rättvis handel kan sammanfattas i de kriterier som beskrivs i tabellen nedan.  

 

Tabell 1. Definition rättvis handel 

Rättvis handel: En handel med socialt och ekonomiskt ansvar där  

• Mänskliga rättigheter inom arbetet ska främjas  

• Inget barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering ska förekomma 

• Goda arbetsmiljöer och en skälig lön till producenterna ska främjas  

• En öppen demokratisk organisationsstruktur.  

Exkluderat: Denna studie har exkluderat den miljömässiga aspekten av rättvis handel och 

fokuserat på de sociala rättigheterna. Detta innebar att de artiklar som behandlade rättvis 

handel men utifrån ett fokus på klimatperspektiv inte tagits med i analysen.  

 

Utifrån denna definition och avgränsning har urvalet skett utifrån sökorden och 

söksträngarna; Rättvis handel, Etisk handel, Fairtrade och Fair trade. Dessa har inkluderats i 

analysen då etisk handel ibland används när det talas om rättvis handel i relation till företag. 

Fair trade är ursprungligen det engelska ordet för rättvis handel men används ofta i samband 

med diskussioner kring rättvis handel även i andra länder. Fairtrade har inkluderats för att det 

är en av de största märkningarna inom rättvis handel, därmed diskuteras ofta området rättvis 

handel i relation till denna. Söksträngarna; sociala rättigheter + handel och mänskliga 

rättigheter + handel testades men exkluderades då de fick väldigt få och irrelevanta träffar 

utifrån studiens syfte.  
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De inkluderade sökorden gav ett stort antal träffar och därmed krävdes en sortering för att få 

ut de mest relevanta artiklarna utifrån studiens syfte. Det gjordes därmed ett systematiskt 

urval vilket innebar att artiklarna valdes utifrån på förhand bestämda kriterier (Bryman, 2011, 

s. 185). Dessa kriterier var;  

1. Ska innehålla minst ett av sökorden och behandla rättvis handel i enlighet med   

definitionen som återges i tabell 1 ovan.  

2. Ska vara innanför den bestämda tidsperioden  

Steg tre bestod i att genomföra analysen utifrån vad jag tidigare beskrivit i samband med 

förklaringarna av den kvantitativa och kvalitativa innehållsanalysen.  

 

4.3. Material  
 
Det empiriska materialet som valts ut till undersökningen visas i tabellen nedan. En lista över 

artiklarna finns i bilaga (se bilaga 3). Nedanför tabellen följer en kort beskrivning av de olika 

tidningarna. I denna studie inkluderas inte bara nyhetsartiklar utan även debattartiklar, ledare, 

insändare, krönikor, reportage och notiser. Anledningen till att även dessa inkluderades i 

analysen är för att de bidrar till den helhetsbild som läsarna möter av hur problemen gällande 

rättvis handel beskrivs. Detta ansågs relevant då syftet med studien var att undersöka frågorna 

på ett mer övergripande plan. Totalt var det 229 artiklar som inkluderades.  

Tabell 2. Antal artiklar inkluderade i analysen  

Tidningar Antal artiklar  

Aftonbladet  27 

Dagens Nyheter  59 

Svenska Dagbladet  58 

Göteborgs-Posten 85 

Totalt: 229 

 

Aftonbladet är en kvällstidning som grundades av Lars Johan Hierta som startade tidningen på 

1800-talet (NE, Aftonbladet). Enligt statistik hade Aftonbladet 3 935 000 läsare varje dag under 

januari 2019 på webben eller i print (Samuelsson, 2019).  

Dagens Nyheter (DN) är en morgontidning som fokuserar på nyheter över hela Sverige samt 

världen i övrigt (NE, Dagens Nyheter) Enligt statistik hade tidningen en total räckvidd på 
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3 312 000 per genomsnittlig dag i print och digitalt tillsammans under 2018. (Orvesto 

konsument 2018).  

Svenska Dagbladet (SvD) är en morgontidning utgiven i Stockholm som grundades 1884 och 

läses i hela Sverige (NE, Svenska Dagbladet). Varje dag har tidningen en total räckvidd på 

664 000 per dag under 2018 i olika medieformer (Orvesto Konsument, 2018).  

Göteborgsposten (GP) är en dagstidning i Göteborg och Västsverige. Den fokuserar på 

nyhetsrapportering från såväl Sverige som övriga världen. Göteborgs-Posten grundades år 1859 

av D.F. Bonnier (NE, Göteborgs-Posten). Enligt statistik hade tidningen en total räckvidd på 

440 000 under 2018 i olika medieformer (Orvesto konsument, 2018).  

4.4. Operationalisering och analysverktyg 
 
Detta avsnitt gör en redogörelse för operationaliseringen och de kategorier och delvärden som 

skapats för att göra teorin om ansvarsförskjutning mätbar och relevant utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Detta görs för att tydliggöra hur formuleringarna i artiklarna ska 

klassificeras till respektive kategori och användas som analysverktyg (Bryman 2011, s. 282).  

De indikatorer och kategorier vi väljer att använda i våra undersökningar har stor betydelse för 

vilka resultat vi kommer fram till (Esaiasson et al 2017, s. 56) Genom en operationalisering av 

kategorierna underlättar detta för att andra forskare ska kunna replikera innehållsanalysen då 

möjligheten att fritt tolka artiklarna undviks (Bryman, 2011, s. 282). Tabell 3 nedan visar de 

olika kategorierna och därefter följer en tydligare beskrivning av varje kategori.  

Tabell 3. Operationaliserade kategorier 

Individens ansvar  Företagens ansvar Politikens ansvar  

Handlingar och åtgärder på 
individnivå för att skapa en 
rättvis handel 
 
– Shopping och konsumtion  
– Konsumtionsmakt  
 
 

Handlingar och åtgärder på 
företagsnivå för att skapa en 
rättvis handel  

– Etiska regler och policys  
– Påtryckningar  
– Bojkotta industrier och    
   leverantörer 
– Information  
 

Handlingar och åtgärder på 
politisk nivå för att skapa en 
rättvis handel  

– Regelverk och lagar  
– Regleringar  
– Domstol  
– Påtryckningar  
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Denna tabell visar en förenkling av den kodningsmanual som användes vid kodningen av 

artiklarna (se bilaga 1). Dessa beskrivningar av de olika kategorierna har använts som 

analysverktyg vid analysen.   

Individens ansvar: Till denna kategori hänförs de artiklar som huvudsakligen gestaltar och 

beskriver individer som ansvariga för en rättvis handel. Detta innebär att individer beskrivs som 

ansvariga att genom konsumtion påverka samhällsutvecklingen med en rättvisare handel. Att 

vi som individer och konsumenter kan använda vår shopping och därmed påverka genom vilka 

varor vi köper, eller väljer att inte köpa. Som tidigare nämnt benämns detta ofta inom ramen 

för konsumentmakt. En del artiklar beskriver att företagen och politiken är orsaken till 

problemen, men att det är individen med hjälp av konsumtionen som ska lösa dem.  

Företagens ansvar: Till denna kategori räknas de artiklar som huvudsakligen beskriver att 

marknaden och företagen är ansvariga för en rättvis handel. Detta innebär att de genom åtgärder 

som exempelvis tydligare etiska regler, koder och policys kan skapa en rättvisare handel. De 

kan även bedriva påtryckningar på leverantörer och ställa krav på att de följer kriterierna för en 

rättvis handel eller ta ansvar i att förmedla information om handeln till medborgare.  

Politikens ansvar: Hit räknas de artiklar som huvudsakligen beskriver och tilldelar politiken 

ansvaret för en rättvis handel. Detta kan göras på både lokal, nationell, internationell nivå 

genom kommuner, landsting, regeringar, EU och FN. Lösningar på politisk nivå innebär således 

olika regelverk och lagar kring en etisk och rättvis handel, regleringar på företag, en möjlighet 

att döma de som bryter mot regler samt påtryckningar på företag och länder där regler bryts. 

Hit räknas även de artiklar där medborgares politiska påtryckningar beskrivs, vilket innefattar 

att individer på olika sätt kan vara med och påverka att politiken tar ansvar.   

I en del av artiklarna beskrevs som tidigare nämnt fler aktörer som ansvariga men dessa artiklar 

kodades efter den som huvudsakligen tillskrevs ansvaret. I en del artiklar beskrevs rättvis 

handel men ingen aktör framkom som ansvarig för problemen. Dessa kodades då in i kategorin 

”framkommer ej”.   
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5. Resultat och Analys 
 

Kapitlet redogör analysen och resultaten utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. I och 

med att studien utgått från en kombinerad metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag 

kommer dessa att presenteras tillsammans. De kvantitativa resultaten kommer att visualiseras 

i olika tabeller och figurer och de kvalitativa resultaten presenteras utifrån relevanta citat och 

beskrivningar från de analyserade artiklarna. Först besvaras frågeställningen kring i vilken 

utsträckning rättvis handel lyfts på nyhetsmedias dagordning under tidsperioden 1990–1990. 

Därefter beskrivs det hur ansvaret för en rättvis handel gestaltas utifrån det teoretiska 

ramverket vilket avslutas med en beskrivning av frågan kring om detta har förändrats över tid.  

 

5.1. Rättvis Handel i media  
 
I vilken utsträckning diskuteras rättvis handel i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Göteborgs-Posten mellan tidsperioden 1990 och 2019?  

 

För att besvara denna frågeställning har artiklarna kodats utifrån de tre tidsperioderna som 

använts i denna uppsats och sammanställts utifrån hur många artiklar per tidsperiod som 

beskriver rättvis handel. Detta redovisas nedan i tabell 4 samt i figur 1 för att tydliggöra 

resultatet. I och med att studien inte syftar till att jämföra tidningarna så sammanställs 

samtliga artiklar från alla fyra tidningar. I tabell 3 kan vi urskilja att rättvis handel fick störst 

utrymme under tidsperioden 2000–2009 då 118 av de totalt 229 artiklarna diskuterade rättvis 

handel. Under 1990–1999 var det enbart 28 artiklar som lyfte rättvis handel och under 2010–

2019 var det 83 artiklar som diskuterade området.  

 

Tabell 4. Antal artiklar som diskuterar rättvis handel  

Årtionde Antal träffar i samtliga artiklar 
1990–1999 28 
2000–2009 118 
2010–2019 83 
Totalt antal artiklar 229 
Totalt exkluderade artiklar Ca 1000 

 

I tabellen kan vi även utläsa totalt exkluderade artiklar på cirka 1000 artiklar. Dessa var 

antalet artiklar med träffar från sökorden och enbart 229 artiklar uppfyllde urvalskriterierna 

för denna uppsats. De artiklar som exkluderades var de som innehöll sökorden men som 
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behandlade andra ämnen och teman och därmed inte var relevanta samt de som 

huvudsakligen behandlade den miljömässiga aspekten av handel. Figuren nedan förtydligar i 

vilken utsträckning rättvis handel diskuterats i de undersökta nyhetsmedierna. 

 

Figur 1. Rättvis handel i nyhetsmedia 

Figuren visar vilket utrymme rättvis handel fått i media under de tre olika tidsperioderna 

utifrån antal artiklar.  

 

 
 
Vi ser en tydlig ökning från 1990 fram till 2009 och därefter kan vi se en minskning fram till 

tidsperioden 2010–2019. Vi kan konstatera att rättvis handel är ett tema som lyfts på medias 

dagordning i mer eller mindre grad under den undersökta tidsperioden. Dock kan det 

diskuteras huruvida 229 artiklar under en 30 årsperiod är mycket. I och med att medierna har 

en viktig roll när de sätter dagordningen och därmed påverkar vilka frågor som anses viktiga 

kan det anses problematiskt att rättvis handel inte lyfts i större grad. Medierna har som 

tidigare nämnt befogenhet att välja att inte ge frågor uppmärksamhet och kan därmed påverka 

att människor anser andra frågor som betydligt viktigare. Utifrån resultatet publicerades 

frågorna mest under tidsperioden 2000–2009 vilket kan innebära att människor ansåg frågan 

viktigare då än under de två andra undersökta tidsperioderna. När vi konstaterat att rättvis 

handel lyfts på den mediala dagordningen till viss grad blir det intressant vad resultaten visar 

gällande hur ansvaret beskrivs. 
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5.2.  Vilken aktör tilldelas ansvaret?  
 

Denna fråga kommer att besvaras genom att inledningsvis lyfta hur stor andel artiklar som 

beskriver de olika aktörerna som ansvariga. Därefter kommer detta att sammanfattas för att 

visa det övergripande resultatet och väsentliga citat och beskrivningar utifrån artiklarna 

kommer att lyftas för att ge en förståelse för hur ansvaret beskrivs.  

 

Tabell 5. Artiklarnas beskrivning av ansvarig aktör 

Aktörer Artiklar som gestaltar ansvar 

Individ 66 

Företag  100 

Politik 34 

Framkommer ej  29 

 

I tabellen ovan visas i hur många av artiklarna som de olika aktörerna beskrivs som ansvariga. 

Generellt visar resultatet att det är relativt vanligt att ansvarsfrågan tas upp i rapporteringen. 

Det är enbart i 29 artiklar som diskuterar rättvis handel som det inte framkommer någon 

ansvarig aktör. Individens ansvar beskrivs i 66 av artiklarna, företagens beskrivs i 100 av 

artiklarna och politiken i 34 artiklar. I figuren nedan visas detta tydligare samt hur många 

procent detta motsvarar.  

Figur 2. Ansvariga aktörer i procent samt antal artiklar  

Denna figur visar antalet artiklar som gestaltar de olika aktörernas ansvar samt motsvarande 

procentandel.  
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I figuren ovan visas antalet artiklar samt procent som beskriver de olika aktörerna som 

ansvariga. Vi kan se att företagen beskrivs som huvudsakligen ansvariga i 100 artiklar vilket 

motsvarar cirka 44 % av det totala antalet. Individens ansvar lyfts i 66 av artiklarna vilket 

innebär cirka 30 % av det totala antalet och politiken gestaltas som ansvarig i 34 av artiklarna 

vilket enbart motsvarar cirka 15 %. I cirka 12 % av artiklarna framkommer ingen ansvarig.  

 

När det kommer till individens ansvar betonas det i artiklarna hur individer på olika sätt kan 

vara med och skapa förändringar genom att med handlingar lösa samhällsproblem.  

 

Världen är orättvis men du kan göra skillnad. Bara du lägger cash på rätt 
saker går det alldeles utmärkt att utrota fattigdomen över en kopp kaffe 
(Dielemans, 2007). 

Detta citat visar tydligt på hur vi som individer tilldelas ansvar att lösa samhällsproblem 

genom konsumtion och att vi genom att köpa en kopp kaffe kan vara med och göra skillnad. 

Att vi som konsumenter får bilden av att vi kan rädda världen med en kopp kaffe kan leda till 

det som Low och Davenport diskuterade, att vi får en förskönad bild av att små handlingar 

kan lösa stora världsproblem (2007, s. 336ff). Majoriteten av artiklarna i tidningarna som 

gestaltar individens ansvar beskriver det just på detta sätt eller trycker på hur vi bör använda 

vår konsumentmakt. Detta visas exempelvis i artiklarna vi har mer makt än vi tror (Ekstrand, 

2002), rösta med din plånbok-varje dag (Laestadius Larsson, 2012) och Använd 

konsumentmakt som vapen mot barnarbete (Bjurling, 1996). Dessa visar tydliga exempel på 

vad Kipp och Hawkins beskriver som en nyliberal konsumtion där det blivit ett ökat fokus på 

konsumentfriheten och samhällspåverkan genom individuella konsumentval (2018, s. 3).  

Detta visar också på liknande tendenser som beskrevs i tidigare forskning kring fetma och 

misshandel av äldre, eller politiska valkampanjer där individen ställdes i fokus och problemen 

beskrevs på individ-nivå.  

 

I andra artiklar lyder rubrikerna Räkna dina slavar (Sundell, 2011) och Vi handlar-vem 

betalar? (Ekstrand, 2002) där beskrivs hur du som individ kan använda en hemsida för att se 

hur dina konsumentvanor påverkar det globala tvångsarbetet. Dessa artiklar trycker mer på 

den moraliska aspekten för att få individen att känna ansvar. Detta kan vi se som exempel på 

det som Brülde och Sandberg beskriver som medborgarnas moraliska viktiga beslut. Att 

vardagshandlingar som vilka varor vi köper har kommit att bli viktiga samhällsbeslut (Brülde 

och Sandberg, 2012, s. 142 - 143). 
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Förutsättningen på det sjukt låga priset på galleriornas tröjor är fortfarande att 
de ofta produceras av en flicka i Asien som jobbar 72 timmar i veckan för 700 
kronor i månaden (Linton, 2016), 

I citatet ovan beskrivs det vilka effekter din konsumtion kan ha på andra och detta beskrivs 

genom att ge exempel på vilka förhållanden arbetarna har som står bakom produktionen. Likt 

Iyengars studie beskriver de flesta av artiklarna som betonar individens ansvar problemen på 

individnivå där just sådana personliga historier eller mindre åtgärder presenteras (1996, s. 

62f). 

 

När det gäller företagens ansvar konstaterades utifrån de kvantitativa resultaten att det är 

dessa aktörer som oftast beskrivs och tilldelas ansvar för en rättvis handel. De beskrivs som 

ansvariga för att upprätthålla etiska regler, se till att leverantörer uppfyller rättmässiga krav 

för en rättvis handel samt bedriva påtryckningar om de inte följer dessa. Det handlar även om 

spridning av information till konsumenter samt att se till att ha varor som är etiskt märkta eller 

hållbart utvecklade. I många av artiklarna beskrivs inte företagen enbart som ansvariga utan 

mycket betonas även att de är orsaken bakom den orättvisa och ojämlika världshandeln.  

 

Marknaden har gjorts till kung, nu måste kungen visa att han är värd sin krona 
- eller är marknaden oförmögen att bidra till social rättvisa? (Bjurling, 1997).  

Detta är ett citat från artikeln Ansvarslöst Ikea där det beskrivs att företagen har fått en viktig 

roll i dagens samhälle och att den statliga kontrollen och politiken har förlorat kontrollen över 

marknaden. Därmed måste företagen se till att ta ansvar. Många av artiklarna har rubriker som 

klädkedjor klarar inte etiska regler (Lutterman, 2003), leverantörer smiter från etiska krav 

(Sunden, 2003) och modeföretag kritiseras för brister i det etiska arbetet (Wahlin, 2006). I 

alla dessa artiklar beskrivs hur företagen bör ta ansvar och följa olika etiska regler och se till 

att leverantörerna upprätthåller en produktion på ett etiskt och försvarbart sätt.  

 

Prioritera hållbara lösningar som även värnar om människor som producerar 
varorna istället för att endast se till ekonomisk vinning vid försäljning 
(Aftonbladet, 2018).  

Detta citat visar på att företagen bör ta sitt ansvar för att värna om mänskliga rättigheter. De 

lyfts även i artikeln att individer har en vilja till en hållbar förändring men att det krävs mer 

från företagen. Utifrån Brülde och Sandbergs resonemang är det dock svårt för företagen att 

se bortom den ekonomiska vinningen då den konkurrensutsatta marknaden gör det svårt för 

enskilda företag att satsa på en mer etisk inriktning (Brülde & Sandberg 2012, s. 212 – 216).  
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Som Kipp och Hawkins beskriver så har gränsen mellan marknad och staten alltmer upplösts 

och sociala frågor som en gång var regeringens ansvar har alltmer kommit att falla på 

marknadsaktörer (Kipp & Hawkins 2018, s. 3).  Detta kan vi tydligt se likheter med i 

rapporteringen kring ansvar då majoriteten av artiklarna beskriver hur det är företagen som är 

orsaken till att en rättvis handel inte uppnås och därmed även ansvariga för att lösa 

problemen.  

 

Utifrån de kvantitativa resultaten kunde vi urskilja att politikens ansvar betonas i betydligt 

mindre grad än individens och företagens. I de artiklar där politiken faktiskt tilldelas ansvar 

beskrivs dels åtgärder på kommun och landstingsnivå, dels på nationell nivå och dels på 

internationell nivå.  I en artikel från Aftonbladet beskrivs hur regeringen stärker och ska 

stärka arbetet med hållbart företagande samt införa en ny exportstrategi. Det handlar om att 

arbeta fram en handlingsplan för företag som värnar om mänskliga rättigheter baserat på FN:s 

ramverk. Mänskliga rättigheter ska vara en hörnsten i svensk politik (Damberg & 

Thorwaldsson, 2015).  

 

Skapa en domstol för internationella handelsfrågor var syfte är att minska de 
negativa följderna av globaliseringen. En sådan domstol skulle kunna ta upp 
fall med globala bolag som agerar utanför det regelverk som etablerats för 
rättvis handel, där man tar hänsyn till staters integritet (Göteborgs-Posten, 
2001).  

I citatet kan vi se att lösningar föreslås på en internationell politisk nivå och artikeln beskriver 

vidare hur regler behövs för att rika och fattiga kan dra fördel av globaliseringen. Detta är 

handlingar som många av forskarna som tidigare diskuterats anser vara de mest effektiva för 

att lösa problemen. Att det inte finns några inspektörer eller organisationer som kan 

undersöka om länder och företag följer regelverk är problematiskt.  

 

I en annan artikel Handel är ett verktyg-inte ett mål i sig beskrivs det hur regelverk inom 

handel tydligare måste anpassas till FN:s deklarationer om exempelvis mänskliga rättigheter. 

Detta måste sedan regelbundet utvärderas (Karlsson, 2004).  

 

Vi har alla ett ansvar för att innehållet i FN:s förklaring om de mänskliga 
rättigheterna ska bli verklighet. Vi är också många som på olika sätt aktivt 
arbetar med frågan. Därför vill jag fråga svenska politiker: hur är ni beredda att 
stödja detta arbete? (Ohlsson, 1998).  
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Detta citat ovan beskrivs i en artikel som uttrycker att vi alla har ett ansvar men att politikens 

ansvar hamnar i skymundan och att det krävs att alla samarbetar för att uppnå en mer rättvis 

handel. Utifrån den tidigare forskningen och teorierna konstaterades att det är politiska 

lösningar som krävs för att få bukt med den orättvisa handeln där mänskliga rättigheter på 

olika sätt kränks. Detta presenteras sällan i artiklarna och även i en del artiklar där politiken 

faktiskt beskrivs vara orsaken till de orättvisa förhållanden och den ojämlikhet världshandeln 

skapat, så är det individen och företagen som beskrivs som ansvariga för att lösa problemen.  

 

5.3. Kan vi se en förändring över tid?  
 

Figur 3. Ansvariga aktörer över tid 

Denna figur visar hur många procent av artiklarna som tillskriver de olika aktörerna ansvar 

för en rättvis handel. Detta är uppdelat i de tre olika tidsperioderna och innefattar kategorierna 

individ, företag, politik och förekommer ej.  

 
 

I och med att ansvarsförskjutningen från politik till marknad och individ anses av flera ha 

vuxit fram och fortsätter att få ökad betydelse är det intressant att se om liknande kan urskiljas 

när det gäller ansvaret för en rättvis handel. Diagrammet ovan visar hur många procent av 

antalet artiklar som tilldelar de olika aktörerna ansvar mellan 1990 och 2019. Viktigt att 

poängtera är att resultaten visar antalet i procent av de artiklar som publicerades under den 
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aktuella tidsperioden. Detta för att artikelantalet mellan de olika årtiondena skiljde sig så pass 

mycket och det väsentliga syftet är att se vilken aktör som tilldelas det huvudsakliga ansvaret.  

 

I tidsperioden 1990–1999 kan vi urskilja att cirka 52 % av de publicerade artiklarna under 

samma tidsperiod beskrev företagen som ansvariga. 25 % av artiklarna beskrev individer som 

ansvariga och 18 % beskrev politiken som ansvarig för en rättvis handel. I tidsperioden 2000–

2009 kan vi se att företagens ansvar betonas i lite mindre utsträckning och beskrivs i cirka 43 

% av artiklarna. Även individens ansvar betonas i lite mindre grad än tidigare år medan 

politikens ansvar betonas i lite större utsträckning. I tidsperioden 2010–2019 kan vi därmed 

urskilja större förändringar gällande vilken aktör som beskrivs som ansvarig. Individens 

ansvar betonas betydligt mer och motsvarar cirka 39 %. Företagens ansvar har minskat lite 

men tillskrivs fortfarande det huvudsakliga ansvaret med 41 %. Politiken beskrivs därmed 

betydligt mindre som ansvariga, i enbart 6 % av artiklarna.  

 

Resultaten visar alltså att företagen har beskrivits som huvudsakligen ansvariga för en rättvis 

handel genom alla tre tidsperioder. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rättvis handel 

har lyfts på den mediala dagordningen till viss del men huvudsakligen under perioden 2000–

2009 och därefter kan vi återigen se en minskning. När det gäller diskursen kring 

ansvarsförskjutningen och om det är individ, företag eller politiska aktörer som tillskrivs det 

huvudsakliga ansvaret visar resultatet att majoriteten av artiklarna gestaltar företagen som 

ansvariga för en rättvis handel. Därefter är det individens ansvar som betonas och minst 

gestaltas politiska aktörer som ansvariga för problemen och hur de ska lösas. 
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6. Slutsats och diskussion  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur rättvis handel framställs i fyra svenska 

nyhetsmedier mellan perioden 1990 och 2019 utifrån teorier kring ansvarsfördelning mellan 

politik, företag och individ. Resultatet studien kommit fram till är att rättvis handel är något 

som fått ökad betydelse på dagordningen sedan 1990-talet. Under tidsperioden mätt från 

1990–1999 var det inte många artiklar som rapporterade kring rättvis handel medan frågan i 

tidsperioden 2000–2009 fick betydligt större utrymme på dagordningen. Under perioden 2010 

till 2019 kan vi dock se en liten minskning igen. Utifrån dagordningsteorin kan det reflekteras 

kring huruvida och varför medierna har valt att lyfta fram frågor kring rättvis handel. Vidare 

om och hur detta kan påverka den offentliga diskursen gällande ansvarsförskjutningen.  

 

När det gäller vilken aktör som tillskrivs det huvudsakliga ansvaret för att handeln ska vara 

rättvis visar resultatet att majoriteten av artiklarna beskriver att företagen har mest ansvar. 

Resultatet gällande frågan om det har skett förändringar över tid visar att antalet artiklar som 

beskriver politikens ansvar har minskat under den undersökta tidsperioden. Antalet artiklar 

som lyfter fram företagens ansvar har legat på ungefär samma nivå under hela tidsperioden 

och antalet som riktar in sig mot individens ansvar har ökat. De artiklar som betonar 

individens ansvar fokuserar mestadels på hur vi kan använda vår konsumentmakt samt den 

moraliska aspekten som spelar på konsumenternas samvete. I de artiklar som betonar 

företagens ansvar handlar det huvudsakligen om hur företag misslyckas med etiska regler och 

policys och om att de väljer att inte ta tillräckligt med hänsyn till villkoren för produktionen 

och producenterna. När politikens ansvar betonas handlar det huvudsakligen om behovet av 

att införa handelstullar, internationella regler och om att EU bör ingripa. Ett fåtal artiklar 

trycker även på att den svenska regeringen bör ingripa och om att den statliga upphandlingen 

bör bli mer etisk.  

 

Utifrån forskningen kring ansvarsfördelning och diskursen kring att individer får ta allt mer 

ansvar istället för politiken kan vi konstatera att detta även till viss del kan synas på den 

mediala arenan. Men det handlar främst om ett fokus på marknadsaktörer och deras ansvar 

som dock även det kan ses som en aspekt av ansvarsförskjutningen bort från politiken. 

Samtidigt kan vi konstatera att politikens ansvar inte i huvudsak har betonats under någon av 

tidsperioderna men att vi kan se en betydlig minskning under det senaste årtiondet.  

Resultaten är även intressanta utifrån dagordningsteorin och gestaltningsteorin då det går att 

se tydliga skillnader när det gäller inte bara att temat rättvis handel har lyfts fram i de 
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undersökta medierna utan även när det gäller vilka aktörer som lyfts fram som mer eller 

mindre ansvariga. Dessa två teorier ger som tidigare nämnt en övergripande bild över 

mediernas möjlighet att påverka samhällsdebatten. I och med att företagen beskrivs och 

gestaltas som huvudsakligen ansvariga för en rättvis handel kan detta påverka människor till 

att lägga ansvaret där istället för på politiken. Likt Colin Hays påstående om att frågor blir allt 

mer icke-politiska kan även frågor kring rättvis handel verka bli mer och mer avpolitiserade 

sett utifrån den mediala arenan. Frågan är dock om det är en fråga som någonsin varit riktigt 

politiserad? Det krävs vidare undersökningar för att dra några generella slutsatser här.  

 

Efter att ha sett en tydlig uppgång av artiklar som diskuterade rättvis handel under tiden 

2000–2009 är det intressant att konstatera att studiens resultat visar på en viss nedgång i 

antalet artiklar under den senaste tidsperioden. Detta kan tolkas som att intresset för rättvis 

handel även har minskat något. En intressant fråga i sammanhanget är huruvida arenan för 

diskussionen om temat kan ha förflyttats från dagstidningarna till sociala medier eller andra 

arenor. Samtidigt syns som tidigare nämnt en uppgång i försäljningen av och antalet 

produkter med rättvisemärkning på marknaden. En intressant fråga i sammanhanget är 

huruvida det handlar om en förflyttning av uppmärksamheten kring frågan från den mediala 

arenan till marknaden och till företagens egna informationskanaler. Mängden artiklar och det 

mediala intresset behöver alltså inte indikera ett minskat intresse för frågor kring rättvis 

handel. Dessa frågor vore mycket intressanta att undersöka för att få en fördjupad bild av hur 

diskursen utvecklas. Då denna studie utgått från fyra tidningar samt specifika sökord hade det 

varit intressant att vidare undersöka om fler inkluderade tidningar och sökord hade gett 

samma resultat. Det hade även varit intressant att undersöka om och vilka konkreta politiska 

åtgärder som tidigare införts och vilka effekter dessa har haft. Likaså hade det varit intressant 

att undersöka vad medborgarna själva anser kring frågorna.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1. Kodmanual där variabler och kategorier förklaras   
 

Vilken tidning?  
Variabelvärden: A=Aftonbladet  D = Dagens Nyheter   S= Svenska Dagbladet  G=Göteborgs-Posten  
 
Vilken tidsperiod?  
Variabelvärden: 1= 1990-1999   2=2000-2009   3=2010–2019 

Framkommer en rättvis handel som individens ansvar?  
Variabelvärden: X=Ja 
 
Förklaring: Artiklar som beskriver och gestaltar en rättvis handel som individens ansvar. Det handlar om både 
orsaker och lösningar och åtgärder inriktade på individnivå.  
 

• Rättvis handel kan lösas genom att individer som konsumenter väljer vissa varor och utesluter andra.  
• Artiklarna riktar sig in på att problemen ska lösas med varor och konsumtion, konsumtionsmakt.  
• En del artiklar beskriver företagen och politiken som orsaken till problemen men individen presenteras 

som ansvarig att lösa dem med konsumtion  
Framkommer en rättvis handel som företagens ansvar?  
Variabelvärden: X=Ja 

Förklaring: Artiklar som beskriver och gestaltar en rättvis handel som företagens ansvar.  
 

• Rättvis handel kan lösas genom olika handlingar från företagens sida; uppförandekoder, etiska policys, 
tydligare regler, koder.  

• Även genom påtryckningar på leverantörer och krav på att de följer kriterierna för en rättvis handel, 
eller genom information till medborgare.  

Framkommer en rättvis handel som politikens ansvar?  
Variabelvärden: X=ja  

Förklaring: Artiklar som beskriver och gestaltar rättvis handel som politikens ansvar.  
 

• Rättvis handel kan lösas genom olika handlingar från politikens sida från kommuner, landsting, 
regering, EU, FN. Alltså på lokal, nationell, internationell och global nivå.  

• Artiklarna riktar sig in på att problemen ska lösas med olika aktioner från politikens sida som 
exempelvis regleringar, subventioner, regleringar för företag, internationell domstol osv.  

• Även artiklar där medborgares politiska påtryckningar beskrivs, vilket innefattar att individer beskrivs 
att de kan vara med och påverka att politiken blir ansvarig för en rättvis handel.   
 

Framkommer ej 
Variabelvärden X= Ja          
Förklaring: Artiklar som diskuterar rättvis handel men som det inte framkommer någon ansvarig aktör 
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Nummer 
enligt bilaga 
3 

Tidning  Tidsperiod Individ Företag politik Framkommer ej 

1 A 1  X   
2 A 1   X  
3 A 2 X    
4 A 2 X    
5 A 2   X  
6 A 2 X    
7 A 2   X  
8 A 2   X  
9 A 2   X  
10 A 2    X 
11 A 3   X  
12 A 2    X 
13 A 3 X    
14 A 3   X  
15 A 3    X 
16 A 3    X 
17 A 1  X   
18 A 2  X   
19 A 2  X   
20 A 2  X   
21 A 2 X    
22 A 3  X   
23 A 3    X 
24 A 3 X    
25 A 3  X   
26 A 2 X    
27 A 2   X  
28 D 3 X    
29 D 3 X    
30 D 3   X  
31 D 3 X    
32 D 3    X 
33 D 3  X   
34 D 3  X   
35 D 2 X    
36 D 2  X   
37 D 2    X 
38 D 2    X 
39 D 2    X 
40 D 2 X    
41 D 2 X    
42 D 2  X   
43 D 2 X    
44 D 2 X    
45 D 2   X  
46 D 2  X   
47 D 2 X    
48 D 1  X   
49 D 1   X  
50 D 1   X  
51 D 2  X   
52 D 2  X   
53 D 2  X   
54 D 2  X   
55 D 2  X   
56 D 2  X   
57 D 2  X   
58 D 2  X   
59 D 2  X   
60 D 2  X   
61 D 2  X   
62 D 2  X   
63 D 2  X   

Bilaga 2. Dataset med samtliga kodade artiklar 
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64 D 2   X  
65 D 3  X   
66 D 3  X   
67 D 3  X   
68 D 3  X   
69 D 3  X   
70 D 3  X   
71 D 3  X   
72 D 3  X   
73 D 3  X   
74 D 3  X   
75 D 3   X  
76 D 3  X   
77 D 3  X   
78 D 3 X    
79 D 2 X    
80 D 3    X 
81 D 3 X    
82 D 3 X    
83 D 3 X    
84 D 3 X    
85 D 3    X 
86 D 3  X   
87 S 1    X 
88 S 1 X    
89 S 1  X   
90 S 1  X   
91 S 1  X   
92 S 2  X   
93 S 2   X  
94 S 2    X 
95 S 2 X    
96 S 2   X  
97 S 2   X  
98 S 2   X  
99 S 2   X  
100 S 2  X   
101 S 2 X    
102 S 2    X 
103 S 2  X   
104 S 3  X   
105 S 2  X   
106 S 2  X   
107 S 2  X   
108 S 2    X 
109 S 3  X   
110 S 3    X 
111 S 3 X    
112 S 3  X   
113 S 3 X    
114 S 3    X 
115 S 3    X 
116 S 3 X    
117 S 3 X    
118 S 3    X 
119 S 1 X    
120 S 1  X   
121 S 2   X  
122 S 2    X 
123 S 2  X   
124 S 2  X   
125 S 2   X  
126 S 2  X   
127 S 2  X   
128 S 2  X   
129 S 2  X   
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130 S 2  X   
131 S 2  X   
132 S 2  X   
133 S 2  X   
134 S 2  X   
135 S 3  X   
136 S 3 X    
137 S 3  X   
138 S 3 X    
139 S 3  X   
140 S 3  X   
141 S 3  X   
142 S 3  X   
143 S 3  X   
144 S 3  X   
145 G 1   X  
146 G 1 X    
147 G 1 X    
148 G 1 X    
149 G 1  X   
150 G 1  X   
151 G 1   X  
152 G 2  X   
153 G 2  X   
154 G 2 X    
155 G 2   X  
156 G 2   X  
157 G 2   X  
158 G 2 X    
159 G 2 X    
160 G 2  X   
161 G 2 X    
162 G 2 X    
163 G 2  X   
164 G 2    X 
165 G 2   X  
166 G 2 X    
167 G 2   X  
168 G 2 X    
169 G 2   X  
170 G 2  X   
171 G 2 X    
172 G 2    X 
173 G 2   X  
174 G 2 X    
175 G 2 X    
176 G 3 X    
177 G 3 X    
178 G 3 X    
179 G 3  X   
180 G 1 X    
181 G 3 X    
182 G 2    X 
183 G 2 X    
184 G 2   X  
185 G 2    X 
186 G 2    X 
187 G 3    X 
188 G 3 X    
189 G 3 X    
190 G 3 X    
191 G 3 X    
192 G 3  X   
193 G 3 X    
194 G 3 X    
195 G 3 X    
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196 G 3 X    
197 G 3 X    
198 G 3    X 
199 G 3 X    
200 G 1 X    
201 G 1  X   
202 G 1  X   
203 G 1  X   
204 G 1  X   
205 G 2  X   
206 G 2  X   
207 G 3 X    
208 G 3  X   
219 G 3  X   
210 G 3  X   
211 G 3   X  
212 G 2    X 
213 G 2 X    
214 G¨ 2  X   
215 G 2    X 
216 G 2   X  
217 G 2  X   
218 G 2  X   
219 G 2  X   
220 G 2  X   
221 G 2  X   
222 G 2  X   
223 G 2  X   
224 G 2  X   
225 G 2 X    
226 G 2   X  
227 G 1  X   
228 G 1  X   
229 G 1 X    
Totalt   66 100 34 29 
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Bilaga 3. Empiriskt material   
 

1. Ansvarslöst, Ikea (1997). Aftonbladet  
2. WTO är viktig men orättvis (1999). Aftonbladet  
3. Blommor kan döda (2000). Aftonbladet  
4. Nu prövas styrkan i protesterna (2001). Aftonbladet  
5. Nu börjar kampen på hemmaplan (2001). Aftonbladet  
6. Köp rättvist kaffe (2004). Aftonbladet  
7. Skulder som vapen (2004). Aftonbladet  
8. Helt rätt säga nej till EU:s budget (2005). Aftonbladet  
9. Mest bara ord när G8 träffas (2005). Aftonbladet  
10. Rättvist-helt rätt (2007). Aftonbladet  
11. Svensk handel ska vara fri och rättvis (2015). Aftonbladet 
12. Köp schyst käk! (2008). Aftonbladet  
13. Därför doftar din bukett av miljöhot? (2011). Aftonbladet  
14. Handelsavtalet en möjlighet för miljön (2015). Aftonbladet  
15. Rättvisa viner för en bättre framtid (2017). Aftonbladet  
16. Nu måste vi företag arbeta med fattigdom (2018). Aftonbladet  
17. Ska mor få en giftros? (1998). Aftonbladet  
18. Sportdebatt (2002). Aftonbladet  
19. Svenska företag gör affärer med mördare (2003). Aftonbladet  
20. Kläder och ord lika billiga (2006). Aftonbladet 
21. Utrota fattigdomen över en kopp kaffe (2007). Aftonbladet  
22. Svårt köpa schysta bananer (2010). Aftonbladet  
23. En motbild av Malawi (2010). Aftonbladet  
24. Räkna dina slavar (2011). Aftonbladet  
25. Därför svimmar vi utanför H&M (2012). Aftonbladet 
26. Rättvis tårta smakar allra bäst (2009). Aftonbladet  
27. Staten och kapitalet sitter i samma båt (2001). Aftonbladet  
28. Det här är mitt drömjobb (2013). Dagens Nyheter  
29. Lågt intresse för rättvist vin (2013). Dagens Nyheter  
30. Dags att göra Stockholm till en Fairtradestad (2013). Dagens Nyheter  
31. Medvetenhet. Blir det enklare att shoppa schyst under 2013? (2012). Dagens Nyheter  
32. Svårt att shoppa schyst (2011). Dagens Nyheter  
33. Svenskarna köper lite rättvisemärkt (2010). Dagens Nyheter  
34. Den vilda jakten på t-tröjan (2010). Dagens Nyheter  
35. Om bananerna (2009). Dagens Nyheter  
36. Vi köper rättvist (2009). Dagens Nyheter  
37. Ökat intresse hos både konsumenter och företag (2009). Dagens Nyheter  
38. Sa upp sig för att sälja rättvisemärkt (2008). Dagens Nyheter  
39. Kläder med samhällsansvar (2008). Dagens Nyheter  
40. Dominikanska odlare synar schysta bananer (2007). Dagens Nyheter  
41. Svenskarnas vilja att hjälpa fattiga ökar (2005). Dagens Nyheter  
42. Revisor efterlyser öppen kontroll (2005). Dagens Nyheter  
43. Global heldag på Sergels torg (2005). Dagens Nyheter  
44. Jagger dragplåster för rättvisemärkt kaffe (2004). Dagens Nyheter  
45. Rättvisemärkning bör öka (2003). Dagens Nyheter  
46. Protest mot Chiquitas villkor (2000). Dagens Nyheter  
47. Etiskt konsumentprojekt får en halv miljon (2007). Dagens Nyheter  
48. Fortsatt protest mot skoföretag (1997). Dagens Nyheter  
49. Krav på etiska varor får företag att tänka om (1999). Dagens Nyheter  
50. U-länderna kritiserar Sverige och WTO (1999). Dagens Nyheter  
51. Social hänsyn saknas vid statliga inköp (2001). Dagens Nyheter  
52. Företags etiska arbete listas på nätet (2003). Dagens Nyheter  
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53. Rena kläder-inter alltid rena (2004). Dagens Nyheter  
54. Arbetsmiljö för tillverkare av mobiltelefoner döms ut (2004). Dagens Nyheter  
55. Grova brott mot arbetslagar bakom svensk leksaksimport (2004). Dagens Nyheter  
56. Clas Ohlson synar inte arbetsvillkoren i Kina (2005). Dagens Nyheter  
57. Clas Ohlson slarvar med etisk kontroll (2005). Dagens Nyheter  
58. Få svenska modeföretag bryr sig om etiken (2006). Dagens Nyheter 
59. Skokedjor får sig en känga för tillverkningsvillkor (2006). Dagens Nyheter  
60. Bättre villkor i fabriken (2007). Dagens Nyheter  
61. Social kritik mot sportbutiker (2008). Dagens Nyheter  
62. Usla villkor för arbetare på Kinas spelfabriker (2009). Dagens Nyheter  
63. Möbeljätte saknar etiska regler (2009). Dagens Nyheter  
64. Landsting bättre på etiska köp (2009). Dagens Nyheter  
65. Kampanj pressar mobilföretagen (2010). Dagens Nyheter  
66. Modeföretag missar både miljö och företag (2010). Dagens Nyheter  
67. Företagen som Fair Trade center har granskat (2010). Dagens Nyheter  
68. Rättvisa leksaker (2011). Dagens Nyheter  
69. Mode med ansvar (2011). Dagens Nyheter  
70. Arbetare utnyttjas av blombolag (2011). Dagens Nyheter  
71. Mobiloperatörer för underbetyg (2012). Dagens Nyheter  
72. Bristande etik hos mobiloperatörer (2012). Dagens Nyheter  
73. Växande efterfrågan på rättvisa blommor (2013). Dagens Nyheter  
74. Butikskedjor nobbar avtal för säkrare textilfabriker (2013). Dagens Nyheter  
75. Så ska de få lön att leva för (2013). Dagens Nyheter  
76. Låglönejakt kan ha nått vägs ände (2014). Dagens Nyheter  
77. Tvångsarbete fortsätter – charterbolagen får kritik (2014). Dagens Nyheter  
78. Modeslavarna betalar priset för våra kläder (2016). Dagens Nyheter  
79. Vi köper rättvist – för 75 kronor (2009). Dagens Nyheter  
80. Rättvisare i hyllorna (2010). Dagens Nyheter  
81. Konsumentverket delar ut bidrag (2011). Dagens Nyheter  
82. Handeln med rättvisemärkta varor ökar (2011). Dagens Nyheter  
83. Shoppa med gott samvete (2011). Dagens Nyheter  
84. Rea på kaffe kan ge dyr eftersmak (2014). Dagens Nyheter  
85. Bananer och vin ökar mest (2014). Dagens Nyheter  
86. Schysta arbetsvillkor inte viktiga för leksaksköparen (2015). Dagens Nyheter  
87. Framtidens produkter måste vara rättvisare (1996). Svenska Dagbladet  
88. Kaffetår kan bli rättvis (1996). Svenska Dagbladet  
89. Ung organisation i kamp mot giganter (1997). Svenska Dagbladet  
90. Leksakshandeln tjänar på barnarbete (1998). Svenska Dagbladet  
91. Fri handel är rättvis handel (1999). Svenska Dagbladet  
92. Samvete stor sak för riddar Roddick (2000). Svenska Dagbladet  
93. Unga krävde rättvisemärkt riksdag (2001). Svenska Dagbladet  
94. Ett nätverk för etisk märkning (2003). Svenska Dagbladet  
95. Vi vill öka volymen mätt i kronor och ören (2003). Svenska Dagbladet  
96. Ombudsman fixar U-länders sverigeexport (2004). Svenska Dagbladet  
97. Miljö och rättvis handel viktigast (2004). Svenska Dagbladet  
98. Sociala rättigheter stärker den fattige (2006). Svenska Dagbladet  
99. Pinsamt, svenskt näringsliv (2007). Svenska dagbladet  
100. Osportsliga kläder (2008). Svenska Dagbladet  
101. Små beslut, stor effekt (2008). Svenska Dagbladet  
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