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1 Introduktion

I en allt mer globaliserad värld har fair trade vuxit fram för att bekämpa de 

”orättvisor” som internationell handel kan leda till och för att främja småskaliga 

producenter. Fair trade utgör fortfarande en väldigt liten del av den internationella 

handeln, men har vuxit otroligt fort de sista åren. Försäljningen av fair trade

certifierat kaffe ökade med 90 % mellan 2003 och 20051 och i Storbritannien är 4 

% av alla bananer som säljs, fair trade bananer2. 

Mina frågeställningar är: hur påverkar fair trade de anslutna producenterna? Vad 

är argumenten för och emot? Och hur ser framtidsutsikterna ut? Dessa frågor är 

centrala för att förstå hur fair trade har kunnat växa så fort. Om handel kan vara 

rättvis beror på vilka subjektiva värderingar man lägger i begreppet. Fair trade har 

lyckats samla en grupp producenter, organisationer och konsumenter som lägger 

samma värderingar i begreppet.

Materialet jag har använt mig av är artiklar, undersökningar, internationell 

statistik samt information från hemsidor såsom Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO). Mitt huvudsakliga material består dock av de fallstudier där 

jag undersökt hur medverkan i fair trade har påverkat producenterna. Metoden jag 

använt mig av i uppsatsen bygger på att använda dessa redan genomförda studier 

för att undersöka vad vi lärt oss av dessa.

Dispositionen på uppsatsen är följande. Avsnitt 2 förklarar vad fair trade är 

och hur det fungerar. Avsnitt 3 presenterar ett antal olika handelsteoretiska 

modeller. Avsnitt 4 behandlar fair trades speciella marknadskonstruktion. Avsnitt 

5 presenterar argument för och emot fair trade. Avsnitt 6 presenterar de olika 

fallstudierna. Avsnitt 7 behandlar fair trades framtidsutsikter och avsnitt 8 

presenterar slutsatserna av uppsatsen. 

. 

                                               
1 Lewin et alt s. 123
2 http://www.traidcraft.co.uk
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2. Vad är fair trade?

Fair trade är en form av internationell handel som eftersträvar större rättvisa.

Grundtanken är att en större del av förtjänsten skall gå till producenterna och 

mindre till diverse mellanhänder. Vidare skall producenterna med hjälp av de 

högre förtjänsterna kunna förbättra arbetsvillkoren och utveckla produktionen. 

Fair trade är ett samarbete mellan producenter, organisationer och konsumenter 

som är villiga att betala ett högre pris för en fair trade produkt. 

Fair Trade startade som en folkrörelse och började ta en mer organiserad form 

under 90-talet. De generella kriterierna för fair trade är:

– Goda arbetsförhållanden, långsiktighet, en skälig lön/betalning och 

miljömedvetenhet.

- En öppen, demokratisk organisationsstruktur.

- En utvecklande, och tillmötesgående dialog mellan alla aktörer, där 

delaktigheten är grundläggande.

- Främja långsiktiga och stabila handelsrelationer.

- Arbetet ska följa FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN: s

barnkonvention och ILO: s grundläggande konventioner.

- Främja jämställdhet mellan män och kvinnor.

- Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer i utbildnings- och 

upplysningssyfte.

- Prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlats i 

ursprungslandet3.

För att leva upp till dessa kriterier finns det fem verktyg att tillgå. Det första är 

det prispremium som uppkommer genom att konsumenterna är beredda att betala 

ett högre pris för fair trade produkter. Delar av prisskillnaden går tillbaka till 

producentorganisationerna för att förbättra arbetsvillkoren. För nästan alla FLO -

certifierade produkter krävs att producenterna ska få ett minimipris för sina varor. 

Om marknadspriset går över minimipriset är det marknadspriset som följs. Fair 

                                               
3 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/351.htm
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trades minimipris fungerar som en minimilön för de producerande bönderna och 

är löst baserat på formeln:

Fair trades minimipris = produktionskostnad + levnadskostnad + kostnad att 

leva upp till fair trades kriterium4.

Det finns också certifierings- och märkningskriterier som är till för att 

förbättra produktkvalitet, arbetsvillkor, miljöförhållanden, affärsutveckling och 

utbildning. Det tredje verktyget är mikrokrediter som hjälper småproducenter att 

starta upp fair trade projekt. Det fjärde är teknisk support som inkluderar

affärsutveckling, handelsinformation etc. Det sista är opinionsbildning som är en 

viktig del av marknadsföringen av fair trade5.

Fair trade kan organisatoriskt indelas i fyra grupper. Först kommer

producentorganisationerna i utvecklingsländer som säljer produkten. Sedan 

köparorganisationerna i industriländer som fungerar som importörer, grossister 

och återförsäljare för produkten. Tredje gruppen är paraply- organisationerna som 

består av sex organisationer med olika funktioner och den sista av de fyra 

grupperna omfattar övriga inblandade aktörer till exempel matvarubutiker som 

engagerar sig i fair trade.

De sex paraply organisationerna består av

1. FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) som erbjuder 

produktmärkning till producenter som godkänns som fair trade. FLO är 

ansvariga för att sätta internationella standards för fair trade produkter. 

2. IFAT (International Fair Trade Association) som verkar för att 

producenter i syd och organisationer i nord skall kunna mötas och 

samverka. IFAT jobbar med att skapa marknader, med utvärderingar, 

informationsutbyte och opinionsbildning. 

3. NEWS (Network of European Worldshops) är en sammanslutning av 

ca 2500 världsbutiker i Europa och har som främsta verksamhet att 

sälja fair trade produkter. 

                                               
4 Nicholls et alt 2005, s.41
5 Hulm 2006, s.16
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4. EFTA (the European Fair Trade Association) där medlemmarna består 

av de 12 största importorganisationerna i nio europeiska länder och 

ägnar sig åt att köpa produkter av producentorganisationer och sälja till 

världsbutiker eller kommersiell dagligvaruhandel6. 

5. Tillsammans bildar dessa fyra organisationer FINE, där de tillsammans 

jobbar för fair trade. 

6. Fair Trade Federation som är en association av fair trade grossister, 

återförsäljare och producenter som täcker USA och Kanada7. 

Fair trade produkter säljs genom tre huvudkanaler. Dessa är världsbutiker, 

matvarubutiker och postorderföretag. I Europa finns det ca 2700 världsbutiker och 

ca 4300 matvarubutiker som säljer fair trade produkter, medan det i USA och 

Kanada finns ca 7000 världsbutiker8.

Förutom minimipriset får producenterna i producentorganisationen också ett 

prispremium som de investerar i ett projekt som de gemensamt beslutar om under 

demokratiska former. Tanken är att premien skall användas till investeringar i 

sociala, ekologiska eller ekonomiska utvecklingsprojekt.

Fram till 1990-talet var det främst hantverk och textil som dominerade fair 

trade. Sedan 1991 har dock matvaror tagit över som den viktigaste kategorin både 

vad det gäller volym och utveckling. Detta beror bl.a. annat på att till skillnad från

många andra produkter som såldes av ATO:s (alternativa handels organisationer)

så positionerade sig fair trade maten från början som produkter av extra god 

kvalitet. Därför tilltalade produkterna såväl livsmedelsaffärer som en bredare 

kundkrets och kunde därför snabbt utveckla en ny marknad. Fair trades 

certifieringsprocess passar också bättre till livsmedel som kaffe och te eftersom 

hantverk och textiler produceras på en mängd olika sätt vilket gör det svårare att 

standardisera krav som kan appliceras på alla varutyper9. 

Fair trade utgör en väldigt liten del av den internationella handeln, men den 

ökar kontinuerligt. I slutet av 2007 fanns det 632 certifierade 

producentorganisationer i 58 producerande länder som tillsammans representerade 

1.5 miljoner bönder och arbetare. Om man räknar med deras familjer räknar FLO 

                                               
6 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/351.htm
7 Ibid och Moore 2004 s. 75
8 Moore 2004 s. 75
9 Nicholls et alt 2005 s. 24
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med att 7.5 miljoner människor direkt tjänar på fair trade. Från 2004 till 2007 har 

antalet certifierade producentorganisationer ökat från 432 till 642 och värdet av 

fair trade certifierade produkter har ökat från 832 till 2381 miljoner euros samma 

år10.

                                               
10 http://www.fairtrade.net/figures.html
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3. Konstruktionen av en annorlunda marknad

Enligt klassisk ekonomisk teori ska varje land exportera de varor som de har en 

komparativ fördel av och importera sådant som andra länder har en komparativ 

fördel av att producera. 

Marknaden som fair trade utspelar sig i har en speciell typ av struktur och 

dynamik. Becchetti och Huybrechts menar i artikeln ”The Dynamics of Fair Trade 

as a Mixed-form Market” att fair trade är en blandad marknad där olika typer av 

spelare samexisterar och att sådana marknader har en specifik marknadsdynamik. 

De delar i sin analys in fair trade konceptet i fyra huvudkategorier. Den första är 

kategorin handel. Fair trade deltagare utför marknadsaktiviteter som import och 

distribution som liknar allt annat kommersiellt agerande11.

Den andra kategorin är rättvisedimensionen i fair trade är vad som skiljer dess 

produkter från andra och hänger samman med både producenterna och 

importörerna av fair trade produkter. Importörerna måste respektera diverse 

organisatoriska kriterier medan producenterna har rätt till specifika 

handelsomständigheter12. 

Den tredje dimensionen i fair trade rörelsen är utbildning, eftersom fair trade i 

sig kan ses som ett verktyg för att utbilda konsumenten. Vissa fair trade aktörer 

genomför utbildningskampanjer riktade mot konsumenterna för att marknadsföra 

fair trade och utbilda medborgare och regeringar mot mer globalt ansvarsfulla 

konsumtionsvanor. 

Den fjärde och sista dimensionen är enligt Becchetti reglering. Fair trade 

begreppet bygger från början på att man sätter upp ett alternativt regleringssystem 

för kommersiellt utbyte. Regelverket appliceras på fair trade genom flera olika 

specifika kriterier och siktar också på att influera kommersiell normalpraxis inom 

internationell handel. Utformningen och kontrollen av normerna för fair trade 

sektorn har utförts av specifika fair trade organisationer som inte sysslar med 

                                               
11 Becchetti et alt 2008 s. 734
12 Ibid 
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varuhandel utan fokuserar på fastställandet och kontrollen av normerna, dvs. 

märkningsprocessen13. 

Fair trade produkterna kan karaktäriseras som klassiska privata produkter där 

den rättvisa karaktären hos en produkt är en ”tillitsprodukt” eftersom konsumenter 

inte har någon chans att se iaktta den konkreta tillämpningen av fair trade 

principerna i producentledet. Enligt nya undersökningar spelar motvilja mot 

ojämlikhet en stor roll i konsumenters preferenser och därför köper konsumenter 

med dessa preferenser fair trade produkter inte bara av osjälviskhet utan också för 

att tillfredställa sina egna etiska preferenser14. 

Vidare delar Becchetti in fair trade aktörerna i enlighet med tre olika kriterier: 

fair trades mission, dess legala form och vilken typ av konsumenter som 

tillgodoses. Alla fair trade organisationer behöver inte nödvändigtvis ägna sig åt 

samtliga av de ovanstående dimensionerna. Rättvisa och handel är naturligtvis 

något som binder ihop dem alla, men skillnader kan ses i organisationernas fokus 

på handel eller på ett vidare (ideologiskt) synsätt. Två typer av fair trade aktörer 

kan här urskiljas. Den ena omfattar ATO ”alternative trading organisations” som 

är delvis eller helt inriktade på fair trade. Därutöver finns sådana aktörer - tex. 

livsmedelsaffärer eller café och restaurangkedjor - som har adderat fair trade 

produkter till sitt redan existerande handelsutbud. Denna typ av aktörer har ofta 

börjat sälja fair trade produkter efter att de upptäckt en ökad 

konsumentefterfrågan och inte utifrån några ideologiska skäl15

Wilkinson pekar också på fair trade rörelsens speciella dynamism i artikeln ”Fair 

Trade: Dynamic and Dilemmas of a Market Oriented Global Social Movement”. 

Enligt Wilkinsons indelning av rörelsen består den av tre komponenter. Den första 

är dess alternativa handelsarena som baseras på interpersonella relationer och tillit 

förmedlad genom nätverk. Den andra komponenten är uppträdandet av fair trade 

produkter inom mainstream marknaden (livsmedelsaffärer etc.) genom ett 

formaliserat märknings- och certifieringssystem. Den tredje och sista 

komponenten är den politiska delen som verkar för att åstadkomma förändringar i 

handelslagar och strategier. Dessa tre komponenter är förenliga, men anhängare 

                                               
13 Ibid s. 735
14 Ibid s. 735
15 Ibid s. 736
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av fair trade som starkt föredrar den ena eller andra av komponenterna ser ofta de 

övriga som konkurrerande och ibland inkompatibla16 .

Inom komponenten alternativa handelsrörelser är konsumenten ofta en aktivist 

medan mainstream certifierade produkter bygger på en konsument som vill se sig 

själv som ”ansvarig”, ”etisk” eller ”politisk”. Den ökade specialiseringen inom 

rörelsen leder till större självständighet för de olika komponenterna och samtidigt 

skärps meningsskiljaktigheterna om det verkliga målet. Mainstreaming kan ses 

som urholkning av värderingarna. Spänningarna och konflikterna har lett till ökad 

insikt om behovet av professionalism och större vaksamhet på marknadssignaler 

och lett till ett ökat samarbete mellan den alternativa (IFAT) och märknings 

(FLO) sidan av rörelsen. Trots oenigheterna behöver och hjälper de tre olika 

komponenterna varandra17.

                                               
16 Wilkinson 2007 s 230
17 Ibid 230f
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4. Handelsteori

Handelsteori är ett viktigt verktyg för att förstå fair trade och dess följder. I detta 

avsnitt kommer jag att presentera två handelteoretiska modeller, för att sedan 

applicera dessa på fair trade. Jag utgår här från artikeln ”How fair is fair trade?” 

av Maseland och de Vaal. I artikeln diskuteras vilket som är mest rättvist av

alternativen Fair Trade, frihandel och protektionism. Mest rättvis bedöms den 

handelsform vara som gör mest för att förbättra situationen för de initialt värst 

ställda. Jag kommer att fokusera på att jämföra fair trade och frihandel18. 

Den första modellen som presenteras är Heckscher-Ohlin modellen 

tillsammans med Stolper-Samuelson teorin. H-O modellen behandlar 

distributionsfrågor som internationell handel leder till och utgår från att 

internationell handel är baserat på komparativa fördelar. Detta innebär att länder 

handlar med varandra för att komma åt varor vilkas produktion kräver resurser 

som är bristfälliga i det egna landet genom att exportera de varor vilkas

produktion kräver sådana resurser som det egna landet har gott om. H-O modellen 

visar att båda länder tjänar på handel på makronivå medan det kan finnas förlorare 

på mikronivå. Tillsammans med Stolper-Samuelson teorin visar H-O modellen att 

i en värld där handel bara baseras på olikheter i resurstillgångarna mellan länderna 

kommer innehavare av de rika resurserna i ett land tjäna på att öppna upp landet 

för frihandel, medan innehavarna av de knappa resurserna kommer att förlora19.

Den andra modell som kommer att användas är en ekonomisk-geografisk 

modell som får representera nyare handelsteori. I denna modell tar man hänsyn 

också till intraindustri och till stordriftfördelar. Modellen består av två regioner 

alternativt länder som båda producerar en jordbruksprodukt och en  

industritillverkad produkt. Länderna är olika stora och har samma mängd 

arbetskraft inom jordbrukssektorn men olika inom industrisektorn. 

Jordbruksprodukten produceras utan skalfördelar och den industritillverkade med 

                                               

19 Maseland et alt 2002 s. 257
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stordriftsfördelar. Handel med jordbruksprodukter är kostnadsfri medan handel 

med industritillverkade produkter innefattar transportkostnader. Standardresultatet 

med en sådan modell är att frihandel alltid leder till högre löner för 

industriarbetare i det större landet och vice versa för det lilla landet. 

4.1 H-O modellen och fair trade

För att applicera H-O modellen på fair trade antar Maseland och de Vaal att de 

två länderna i modellen består av ett rikt och ett fattigt land. Detta innebär att 

redan innan handeln inleds har ett av länderna en högre utdelning för sin rikliga 

produktionsfaktor. Det innebär också att vi vet att innan handeln inleds, är den 

som har det värst, ägaren av den rikliga produktionsfaktorn i det fattiga landet. Vi 

antar också här att fair trade principerna bara eftersträvas i det rika landet och att 

dessa principer appliceras på de produkter som importeras från det fattiga landet. 

Vi antar också att dessa principer redan följs i det rika landet. Vi antar också att 

det pris som betalas för varor tillverkade efter fair trade principer, är högre än om 

marknadskrafterna fick verka fritt. 

SS teoremet ger som resultat att fri handel är rättvis eftersom det leder till en 

förbättring i situationen för världens rikliga faktorer, dvs. för de som haft det värst 

ställt, ägarna av de rikliga produktionsfaktorerna i de fattiga länderna. 

Om vi fortsätter att jämföra frihandel med fair trade, så har det högre pris som 

betalas för det fattiga landets export samma effekt som en importkvot. Hade 

frihandelsprincipen efterlevts, så hade det fattiga landet exporterat den produkt 

vars tillverkning utnyttjat dess rikliga faktor tills prisskillnaderna mellan länderna 

hade eliminerats totalt. Däremot leder fair trade till att exporten bara fortgår tills 

priserna i det rika landet sjunkit till fair trade prisets nivå. Export och 

internationell handel blir alltså begränsad genom införandet av fair trade. Enligt 

SS teorin igen, så leder handel till förtjänst för den rikliga faktorn och förlust för 

den knappa faktorn, alltså leder begränsningar i handeln till begränsningar av 

dessa förluster och förtjänster.
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Resonemanget här ignorerar att förutom den negativa inkomsteffekten av 

reducerad handel, så leder fair trade också till att det fattiga landet får tillgodo 

förtjänsten av fair trade förtjänsterna. Om dessa positiva effekter uppväger de 

negativa av reducerad handel beror på de specifika efterfråge-elasticiteterna för 

produkten i fråga. Är elasticiteten låg nog så tjänar producenten av den rikliga 

faktorn i det fattiga landet mer på fair trade än fri handel. Alltså beror fair trades

resultat på vilken produkt som används20. Eftersom kaffe generellt anses ha en låg 

efterfrågeelasticitet, borde kaffe lämpa sig för fair trade21.

4.2 Nya handelsmodeller och fair trade

För att applicera den ekonomisk-geografiska modellen på fair trade antar 

Maseland och de Vaal att alla konsumenter i det större och rikare landet är 

beredda att betala ett högre pris för en produkt tillverkat i enlighet med fair trades 

principer. Det antas också att de högre priserna betalas för jordbruksprodukter, 

vilket är de produkter som det oftast handlas med inom fair trade.

För att grundligare kunna jämföra fair trades och fri handelns effekt på dem som 

har det värst ställt använder sig författarna både av standardmodellen där 60 % av 

den totala arbetskraften är industriarbetare och samma modell med andra 

parameterkonfigurationer (där fabriksarbetare utgör 70 % av världens arbetskraft). 

Maseland och de Vaal kommer fram till att för inkomstfördelningen i det

fattiga landet är fair trade överlägsen frihandel, men det beror på vilka 

ingångsvärden som används om fair trade också är överlägset protektionism. 

Därför menar Maseland och de Vaal att i vilken utsträckning fair trade är ett 

lyckat koncept varierar från fall till fall. För vissa parameterkonfigurationer var 

det industriarbetarna i det rika landet som initialt hade det värst ställt och 

beräkningar visade att deras position försämrades mer med fair trade än med fri 

handel. Författarna drar därför slutsatsen att i modeller där både interna och 

externa stordriftsfördelar existerar är de positiva effekter fair trade ger avhängiga 

                                               
20 Maseland et alt s. 258f
21 Om kaffes efterfråge-elasticitet se t. ex ICO:s Price-elasticity of demand and coffee
consumption in importing countries
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av hur världen ser ut och på de produkter som fair trade programmen riktar in sig 

på mer än i den baserad på komparativa kostnader22. 

5. Argument för och emot fair trade

I detta avsnitt ska jag redovisa de argument som förts fram både för och emot fair 

trade. Förespråkare för fair trade brukar peka på att producenterna får ett högre 

pris, upplärning och kunskap, samt lättare tillgång till kredit, teknisk assistans och 

marknadsinformation. Motståndare anser att fair trades minimipris leder till en 

snedvridning av marknaden, att kooperativen är en ineffektiv 

organisationsstruktur och att en alltför liten del av det högre priset kommer 

                                               
22 Maseland et alt 2002 s. 263-268
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producenten till gagn och att det därför finns bättre sätt att hjälpa fattiga 

producenter på. 

5.1 Fair trade som en snedvridning av 

marknadsmekanismer

Det viktigaste argumentet från motståndare mot fair trade rörelsen är att det högre 

minimipriset skapar en överproduktion av varan och att det därigenom leder till en 

snedvridning av marknadsmekanismerna. I det fria marknadssystemet hålls utbud 

och efterfrågan i balans av prisförändringar. När utbudet ökar, går priset ner vilket 

leder till ökad efterfrågan så att det extra utbudet konsumeras. När det finns ett 

minimipris så fungerar inte priset som utjämnare av det nya utbudet utan det 

kommer bli ett överskott av produkten eftersom efterfrågan inte ökar när 

prissänkningen uteblir. Av denna anledning anser förespråkare för den fria 

marknaden att fair trade hindrar den fria marknaden från att fungera effektivt. 

Istället för att producenter byter till en annan typ av produktion, uppmuntrar det 

högre priset fler producenter att ge sig in på marknaden. Detta drar ner priset på 

icke fair trade kaffe ännu mer och leder till att producenterna blir fattigare. 

Figur 3 och 4:  Utbud och efterfrågan diagram samt fair trade som en kvot
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23

Figur 3 visar en marknad ursprungligen i marknadsjämvikt där utbudet motsvarar 

efterfrågan. När fair trade priset införs stiger priset från P1 till P2. Till det nya 

priset är producenterna villiga att producera Q2, men efterfrågan sjunker till där 

P2 skär i efterfrågan kurvan. Detta skapar ett överskott. 

Att ett minimipris leder till mer produktion är inte alltid sant. Eftersom fair 

trade producenterna bara säljer en del av sin produktion på fair trade marknaden 

finns det inga incitament att överproducera. Figur 4 visar en producent som innan 

certifieringen producerar 100 enheter till priset 10. Efter certifieringen får 

producenten ett 20 % högre pris, men eftersom efterfrågan på fair trade 

marknaden är begränsad kan bara 30 enheter säljas till det högre priset och resten 

av produktionen säljs till den konventionella marknaden. Som figuren visar är 

produktionsvolymen samma innan certifieringen som innan. 

Om fair trade utökas och få ökade marknadsdelar kan det leda till att priser 

och utbud på världsmarknaden ökar. Nichols och Opal medger att om detta händer 

kan systemet behöva modifieras och kanske man t.o.m. måste ge upp 

minimipriset.

Gynnsamt klimat och teknisk utveckling har lett till att vissa länder kan 

producera samma volym kaffe med hjälp av fem personer och en skördetröska där 

det tidigare behövdes 1000 personer. Den ökade produktiviteten leder till lägre 

priser och det blir svårt för småproducenter att konkurrera mot ökad effektivitet. I 

Centralamerika har över 200 000 bönder förlorat sina arbeten de senaste åren -

många arbetstillfällen kunde ha räddats av fasta priser på kaffe. I Vietnam som 

                                               
23 Samnegård 2007 s. 13-15
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tidigare inte haft någon betydande kaffeproduktion har dock välståndet ökat, på 

grund av bättre klimat och bättre produktivitet24. Vietnam verkar således ha bättre 

förutsättningar än Centralamerika för kaffeproduktion.

Ian Bretman från FLO international bemöter argumentet om att bönder stannar 

kvar i en ineffektiv produktion istället för att byta inkomstkälla med att bönderna 

inte har råd att byta produkt när priset på kaffe faller. De bönder som är anslutna 

till fair trade kan dock använda prispremien till sådana investeringar som krävs för

att kunna byta produkt. Fair trade erbjuder alltså enligt Bretman en väg ut ur den 

ineffektiva produktionen. På frågan om det verkligen finns incitament att byta när 

priset är högt pekar Bretman på att det är ofta bara en liten del av en producents 

samlade skörd som kan säljas till fair trade och att större delen oftast säljs till 

gängse marknadspris genom de konventionella marknaderna25.

Förespråkare för fair trade menar också att marknadspriset inte avspeglar de 

verkliga produktions och konsumtionsförhållanden utan att det redan är snedvridet 

av den monopsonistiska/oligopsonistiska handelsstrukturen vid handel mellan 

lokala producenter och mellanhänder. Ett högre minimipris blir här ett sätt att lösa 

detta specifika marknadsmisslyckande. Nicholls och Opal pekar på att de olika 

antaganden som görs i neoklassiska ekonomiska modeller inte håller för 

utvecklingsländer. Det grundläggande antagande som görs för att modellerna ska 

fungera är att det är perfekt konkurrens vilket innebär att följande krav måste 

gälla:

1. Ekonomiska aktörer är rationella och gör alltid rationella val. 

Senare tiders forskning har visat att detta inte alltid stämmer utan 

att aktörer ofta beter sig irrationellt. Det finns också en del faktorer 

speciella för just utvecklingsländers jordbruksproduktion som 

skiljer sig från den klassiska ekonomiska modellen gällande 

effekterna av prisändringar på utbud och efterfrågan, detta 

diskuteras närmare under punkt 6.

2. Tillgång till marknaden. Vissa länder saknar eller har bristfällig

tillgång till marknaden på grund av avstånd eller brist på 

transportmedel. För att få tillgång till marknaden måste små länder 

ibland förlita sig på mellanhänder som därvid får möjlighet att 

                                               
24 Malmqvist et alt 2007 s 6f
25 The Economist 2006
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samverka och därmed snedvrida prissättningen till producenternas 

nackdel.

3. Perfekt information. Detta antagande är mycket problematiskt i 

utvecklingsländer där producenterna ofta inte har tillgång till vare 

sig radio, tidning eller telefon för att själva skaffa sig information 

om aktuella marknadspriser. 

4. Tillgång till den finansiella marknaden. Producenter i u-länder har 

sällan tillgång till den finansiella marknaden och till 

inkomstutjämnande verktyg som terminsmarknader på grund av 

kommunikationssvårigheter och det faktum att de inte har 

tillräckligt stora volymer att handla med. De är istället helt 

utlämnade till världsmarknadsprisernas fluktuationer och har heller 

inga försäkringar för att skydda inkomsten från extrema väder 

förhållanden eller politisk instabilitet.

5. Tillgång till kredit. Det finns inte alltid några banker i 

landsbygdsamhällen, eller också lånar de inte ut pengar i så små 

summor som familjebönder skulle behöva. Resultatet blir att de

ibland måste låna pengar av exempelvis mellanhänderna till 

skyhöga räntor för att kunna köpa maskiner eller gödsel26. 

6. Marknaden tillåter fri in- och utgång. Ett av antaganden för att de 

neoklassiska handelsteorierna skall hålla är att aktörerna kan byta 

från en inkomstbringande aktivitet till en annan i respons till 

prisinformation. Detta antagande håller inte om aktörerna är 

extremt riskaverta, vilket mycket fattiga människor ofta är. Att byta 

från att odla en gröda som odlats av generationer mot en ny som 

man inte har någon erfarenhet eller kunskap om är en extrem risk 

som människor troligen inte tar om de knappt har råd att få mat på 

bordet. I klassisk ekonomisk teori faller utbudet om priset faller. 

Jordbrukare och i synnerhet fattiga bönder kan inte reagera så 

snabbt på prisändringar. Det tar tid att så och skörda en gröda och 

ännu längre tid att byta gröda och tillskansa sig den kunskap som 

behövs för att ägna sig åt en ny typ av odling. Om bonden 

                                               
26 Nicholls et alt s. 33-37
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bestämmer sig för att byta gröda till någon med ett högre pris kan 

det ta flera år tills den första skörden är mogen, och då kan priset 

ha gått ner. Har man här tillgång till terminsmarknader som finns 

för vissa varor (kaffe, kakao) så kan man försäkra sig mot sådana 

prisfluktuationer, men andra varor som bananer och kryddor etc.

har inte terminsmarknader. Dessutom har bönder med liten 

omsättning inte tillgång till sådana även om de odlar kaffe27. På 

efterfrågesidan är det möjligt att efterfrågan i världen på färdiga 

jordbruksvaror är oelastisk i förhållande till skillnader i varupriser 

eftersom själva jordbruksprodukten representerar en sådan liten del 

av slutpriset. Till exempel utgör själva kakaon i en chokladkaka 

bara en väldigt liten del av slutpriset på produkten. Om då priset 

ökar på kakaon, ökar slutpriset ändå bara marginellt28. Maseland 

och de Vaal (2002) kom fram till att det är priselasticiteten som 

avgör hur mycket producenten tjänar på att delta i fair trade29. 

7. Väldefinierade äganderättigheter. Utvecklingsländer har ofta ett 

svagt rättsväsende och svagt upprätthållande av lagar. Även om 

många länder har strikta miljö- och arbetslagar ignoreras dessa ofta 

av lokala myndigheter. Ofta förekommer mutor och andra typer av 

korruption och de utvecklingsländer som följer sina lagar kan få se 

investeringar gå till länder med slappare tillämpning och lägre 

arbetskostnader30

Detta är antaganden som ofta inte motsvarar verkligheten och ännu mindre ett

jordbruksamhälle i ett utvecklingsland. Därför anser Nicholls och Ophal att fair

trade inte kan analyseras med hjälp av neoklassiska ekonomiska modeller31. 

                                               
27 Ibid s.37f
28 Nicholls et alt 2005 s.51
29 Maseland et alt 2002 s. 44f
30 Nicholls et alt s. 39f
31 Ibid s. 42
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5.2 Kooperativ kontra företag

Ett annat motargument är att certifieringen vilar på ett politiskt antagande om 

vilket sätt som är det bästa att organisera arbetskraft på. Det är ofta bara 

kooperativ av småproducenter som blir certifierade. Reglerna för certifieringen 

varierar för olika varor men finns till för att se till att fair trade systemet hjälper

dem som mest behöver det. Teproduktion t.ex. bedrivs ofta av stora plantager med 

anställda arbetare och inte av småproducenter. Därför samarbetar fair trade inom

denna sektor inte med kooperativ utan kriterierna är här baserade på villkoren för 

anställd arbetskraft. 

Den kooperativa organisationsstrukturen kan kritiseras för sin ineffektiva

struktur; för att de undertrycker incitament och effektivitet och kan göra så att 

tillämpning av effektiv teknologi blir väldigt dyr. Detta skulle kunna ge

incitament till att åka snålskjuts, generera underinvestering och införa ett oönskat 

politiskt element in i beslutprocesserna. Kooperativ är mindre tekniskt effektiva

på grund av den högre kostnaden för kontroll när det är många som har ett 

incitament att åka snålskjuts på andras ansträngningar32. 

Nicholls och Opal menar tvärtom att det är just den kooperativa 

organisationsstrukturen som gör att producenterna i utvecklingsländer skulle 

kunna övervinna några av de marknadsmisslyckanden som redovisats ovan. 

När det är möjligt måste fair trade importörer köpa direkt från 

bondekooperativet, bondgården eller den lokala producentgruppen. Detta är 

kompatibelt med ett frihandelssystem. När bönderna går ihop kan de tillsammans 

investera i transportmedel för att samla ihop den gemensamma produktionen och 

därigenom få tillgång till marknaden. De kan också få tillgång till prisinformation 

genom att investera i telefoner, tidningar eller i internet och därigenom slippa vara 

beroende av mellanhänderna33. 

Begreppet perfekt information innefattar också information om de krav som 

ställs på produkten, inte bara information om pris. När småbönderna står 

ensamma kan de inte interagera direkt med kunder för att få feedback gällande 

                                               
32 Mosheim 2001 s. 297
33 Nicholls et alt 2005 s. 33f
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kvalitetskrav. Kooperativen kan också avhjälpa detta marknadsmisslyckande

genom att anlita personer med språkkunskaper för att sköta kontakten med 

kunderna. 

Kooperativen kan också få tillgång till finansiella marknader eftersom de kan 

slå samman sin produktion och med sin större samlade volym få tillgång till 

terminsmarknader och därmed uppnå förutsägbar inkomst. På detta sätt kan de 

också få tillgång till kredit från banker istället för att tvingas låna av 

mellanhänder. Tyvärr kan också bankerna operera med väldigt höga räntor i 

utvecklingsländer och därför måste importörer av säsongsmässiga grödor som 

exempelvis kaffe som handlar med fair trade betala upp till 60 % av det

överenskomna priset i förväg om kooperativen önskar. Fair trade hjälper också till 

att lösa marknadsmisslyckandet att producenterna inte förmår byta inkomstkälla i 

enlighet med marknadssignaler. Dels garanteras producenterna ett högre pris 

vilket gör det enklare att byta produktion och dels leder kooperativen till kunskaps 

överföring sinsemellan bönderna. 

När det gäller rättsväsendet i utvecklingsländer så kräver FLO att bondgårdar 

och kooperativ som har ett visst antal anställda ska följa International Labour 

Organisations kriterier och inhemska lagar när det gäller barnarbete och andra 

arbetsrättsliga frågor.  

Kraven på fair trade importörer att teckna långsiktiga kontrakt är ett annat sätt 

att utjämna inkomster och korrigera marknadsmisslyckanden. Med långsiktiga 

kontrakt kan producenterna veta vad den förväntade inkomsten är och därigenom 

våga använda en större del av inkomsterna till investeringar etc.34. 

Ett motargument här är att det inte bara är fair trade priset som påverkar 

producentens möjligheter att förutsäga sin framtida tillgång, utan detta beror 

dessutom på fair trade kanalens fortlevande. Fair trade producenter vet oftast inte 

hur mycket av produktionen de kan sälja genom fair trade, detta är avhängigt av 

konsumenternas fortsatta efterfrågan35.

                                               
34 Nicholls 2005 s. 35f, 40f
35 Zehner 2002 s. 10
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5.3 Fair trade som ineffektiv hjälpverksamhet

Många kritiker menar att fair trade är ett ineffektivt sätt att ge pengar till 

fattiga producenter. Återförsäljare lägger till enorma prisökningar på fair trade 

produkter och förleder konsumenter till att tro att hela påslaget går till 

producenten. I en undersökning visade det sig att i en kaffebar gick bara 15 % av 

prispåslaget till producenten36. Även om märkningsorganisationerna lyckas skära

bort alla mellanhänderna, så kommer knappast huvuddelen av prispremien

producenterna till gagn. Orsaken är bl. a att överlevnaden och expansionen för fair 

trade beror på marknadsföring, vilket i sin tur kräver höga kostnader. 

Återförsäljare kan också utnyttja konsumenternas sociala samvete genom att sälja 

fair trade produkter för ett högre pris än skäligt. Det finns också många olika fair 

trade märkningar och kriterier, och det är därför svårt för konsumenten att få en 

överblick37.

Att en stor del av det extra prispåslag som betalas för en fair trade produkt inte 

når fram till producenten verkar alla vara överens om. Om man istället donerar 

lika mycket pengar till en välgörenhetsorganisation så går antagligen en större del 

av dessa pengar fram till mottagaren. Frågan är dock om det (överhuvudtaget) är 

två konkurrerande handlingar att handla fair trade och att donera pengar till 

välgörenhet och om fair trade leder till andra fördelar än bara prispremien. 

Att bara en liten del kommer producenten till godo när man handlar fair trade 

produkter har flera orsaker. En är att importörer och återförsäljare jobbar på en 

marginalbasis och lägger på mellan 25 och 50 procent till kostnaden innan de

säljer vidare till sina klienter38. Ju mer en produkt kostar, desto större summa 

läggs på försäljningspriset vilket leder till en större prisskillnad mellan fair trade 

och icke fair trade på återförsäljarnivå än på producentnivå. Undersökningar har 

visat att livsmedelsaffärer gör ett större pålägg på fair trade varor än på andra 

varor för att de vet att fair trade kunder är beredda att betala mer. Om detta är 

representativt menar Nicholls och Opal att det ändå inte kommer att kunna fortgå 

när fair trade blir mer välkänt och mer konkurrenskraftigt och när kunderna blir

mer medvetna om de faktiska kostnaderna. Marknadsföringskostnaderna är också 

                                               
36 Nicholls et alt 2005 s.51
37 Hulm et alt 2006 s.18
38 Nicholls et alt 2005 s. 51
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mycket höga inom fair trade och hit går en stor del av kostnaderna. Detta beror på 

att fair trade utgör en så liten del av marknaden och att den därför måste nå ut med 

information till kunder för att dessa skall förstå poängen med att betala ett högre 

pris för en vara som man kan få mycket billigare. Den avgörande skillnaden -

enligt Nicholls och Opahl - mellan att ge pengar till en välgörenhetsorganisation 

och att köpa fair trade varor är att fair trade bygger upp ett system där 

bonden/arbetaren kan försörja sig själv och tjäna nog för att både försörja sig själv 

och genom den sociala premien -investera i projekt som på lång sikt leder till ännu 

större avkastning för producenten och hela producentsamhället39.  

Den sociala premien som betalas till kooperativet i tillägg till fair trades

minimipris skall användas av kooperativet eller lantarbetarorganisationen till

sociala utvecklingsprojekt i landsbygdssamhället. Minimipriset skall garantera att 

producenten kan täcka sina produktionskostnader och försörja sin familj, men den

sociala premie bönderna får skall användas till att förbättra deras livssituation och 

investeras i exempelvis pensioner, utbildning eller hälsovård. Att den sociala 

premien finns kvar och höjer priset på fair trade varor även när marknadspriset är 

högre än minimipriset rättfärdigas med att annars kan fair trade marknaden förlora 

sina producenter när marknaden går bra, för att sedan inte kunna återupprättas när 

marknadspriset återigen faller under minimipriset. När fair trade marknaden har 

växt och producenter varit verksamma i systemet länge, kan troligtvis 

prisincitamentet fasas ut. Premien kan kritiseras för att bryta mot 

frimarknadssystemet och representerar en direkt överföring till producenten i ett 

utvecklingsland för att användas till utvecklingsprojekt40. 

Det finns externa fördelar med fair trade. De som bor i samma samhälle som 

bönder anslutna till fair trade handeln kan också dra nytta av investeringar i 

sjukvård, utbildning, infrastruktur etc. De nya kunskaperna och odlingsteknikerna

får en överspridning och kan leda till ökade kunskaper och förbättrad 

produktivitet också hos andra än fair trade producenter. 

När fair trade producenten är ett stort land eller en fabriksägare kräver fair 

trade systemet att den sociala premien skall utbetalas till en demokratiskt vald 

”joint body” som består av representanter för arbetarna och ledningen. Detta 

                                               
39 Nicholls et alt 2005 s. 51
40 Ibid s. 46f
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organ ansvarar sedan för att välja projekt att investera den sociala premien i. Detta 

är ofta första gången vanliga arbetare fått chansen att delta i beslut och leder till 

ledarskapsutveckling och självbestämmande.  I de fall då fair trade producenterna 

bildar ett kooperativ är det dessa som gemensamt bestämmer vart den sociala 

premien skall gå. Kravet att producenterna skall organisera sig i kooperativ stärker 

deras möjlighet att göra sina röster hörda i alla delar av landet och utvecklar 

böndernas förmåga att förhandla, diskutera och bli mer självbestämmande41.

Argumentet att mellanhänder tar för mycket profit är inte helt oproblematiskt. 

Mellanhänderna är specialiserade på det arbete de utför och kan ofta utföra detta 

arbete mycket effektivt. När fair trade kapar mellanhänderna blir det kooperativen 

som får sköta deras tidigare uppgifter såsom förädling, paketering mm. Hade det 

varit så att kooperativen kunde sköta dessa sysslor mer effektivt, så hade inte fair 

trade behövt ta ut ett högre pris, men som det är nu kostar fair trade kaffe i 

Sverige mellan fem och tio kronor mer per kilo42. 

5.4 Fair trade är en differentierad produkt

Förespråkare för fair trade argumenterar ibland för att en fair trade produkt är en 

differentierad produkt och alltså inte ingår i den vanliga marknaden för t.ex. kaffe, 

utan har sin egen marknad och eget marknadspris bestämt av utbud och 

efterfrågan på fair trade marknaden43.

Produktdifferentiering innebär att två produkter som uppfyller samma behov, inte 

nödvändigtvis har samma identiska egenskaper. Definitionen på en differentierad 

produkt är att den på ett unikt sätt skiljer sig från konkurrerande produkter. Om 

produkten är tillräckligt olik den konkurrerande produkten kan producenten 

argumentera för att den är bättre och om den är bättre kan producenten sätta ett 

högre pris på produkten. Producenten av en differentierad produkt är en prissättare 

och inte en pristagare. Det innebär att producenten har inflytande över priset på 

sin produkt vilket vanligen inte är fallet 44. 

                                               
41 Nicholls et alt 2005 s. 47-50
42 Malmqvist et alt 2007 s 10
43 Becchetti et alt 2008 s730
44 http://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-203.html
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På kaffemarknaden finns både fair trade kaffe och vanligt kaffe. Båda produkterna 

fyller samma behov. Skillnaden är att fair trade kaffet har egenskaper som inte 

vanligt kaffe har. Dessa är att produkten har blivit producerad på ett visst sätt. Det 

finns vissa krav och riktlinjer som har blivit uppfyllda och de som producerat 

produkten får ett högre pris än de producenter som inte är fair trade certifierade. 

Eftersom det finns konsumenter som efterfrågar dessa speciella egenskaper hos en 

produkt och är villiga att betala ett högre pris för den, är produkten differentierad 

och har en egen marknad med eget utbud, efterfrågan och marknadsjämvikt.

Jordbruksspecialisten Don Hofstrand menar dock att en differentierad produkt 

inte är det samma som en produkt i en nischmarknad. Ett fair trade kaffe är 

annorlunda än annat kaffe, men inte än andra fair trade kaffen. Att börja tillverka 

och få märkningen fair trade leder inte till att en produkt blir differentierad utan 

bara till att den byter marknad, till en mindre och mer specialiserad. 

Differentiering har bara ett värde om det är specifikt till just din produkt45.

5.5 Det är kostsamt att ansluta sig till fair trade

Det är inte alla producenter som har råd att starta ett kooperativ och ansluta sig till 

fair trade. FLO-certifikat kostar i ungefär 22 000 svenska kronor och det 

tillkommer en årlig kostnad av minst 12 600. En familj på Nicaraguas landsbygd 

tjänar ofta inte mer än 2 000 kronor om året och har svårt att avvara något av detta 

för chansen till ett framtida bättre pris. Certifieringskravet kan därför leda till att 

de allra fattigaste bönderna inte får någon ekonomisk hjälp av fair trade och arr 

deras produkter anses mindre rättvisa än de bönder som har ekonomiska 

möjligheter att bilda kooperativ46.  

Ett annat argument är att de producenter som redan erbjuder goda arbetsvillkor 

och relativt goda villkor för sina anställda samt tar miljöansvar ofta har högre 

kostnader och kan få svårt att konkurrera mot bönder som subventioneras från fair 

                                               
45 Ibid 
46 Malmquist et alt 2007 s. 8
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trade. Detta innebär att de producenter som vare sig tar hand om sina anställda 

eller miljön har lägre kostnader och kan komma att klara sig bättre.

Jonas Vlachos, lektor i nationalekonomi vid Stockholms

universitet, är skeptisk till Rättvisemärkts förmåga att minska fattigdomen:

”… genom att handla rättvisemärkt styr [vi] investeringarna till goda 

arbetsförhållanden. Detta är sant. Lika sant som att min strategi [att handla 

konventionellt odlade varor] styr investeringarna till de fattigaste, vilket borde 

vara moraliskt överlägset”47.

                                               
47 Ibid s. 12
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6. Tidigare studier

I denna del har jag använt mig av undersökningar av olika fair trade

organisationer och effekterna på bl.a. det pris bönderna mottagit för sin produkt. 

Jag har här jämfört länder, årtal, andel av produktion såld till fair trade samt - i de 

fall det varit möjligt att räkna ut - ökade intäkter pga. fair trade. Jag har också 

använt mig av argumenten i kapitel fyra och undersökt om de fördelar som 

Nicholls och Opal menar kommer ur fair trade samarbetet verkligen infinner sig i 

verkligheten.

Resultatet redovisas i tabell nummer 1 nedan. 

Tabell 1: Volym och pris på fair trade exporten

Källa Land organisation år andel till FT1

Fairtradepris, 
marknadspris = 

100%
ökade intäkter 
pga FT

Ronchi, 2002
Costa 
Rica Coocafé 1993-98 52% 125-160% 39%

Parrish, 2005 Tanzania KNCU 2002-03 23% 267% 38%
Mendoza, 
2003 Nicaragua Prodecoop 1996 50% 110%
Mendoza, 
2003 Nicaragua Prodecoop 2001 50% 187%

Garza, 2002 Mexico Majomut 2000/2001 90% 200-300%
Samnegård, 
2007 Sydafrika Citrusdal 2007 35%
Samnegård, 
2007 Sydafrika Heiveld 2007 100% 85%
Samnegård, 
2007 Sydafrika Thandi 2007 60%
Samnegård, 
2007 Sydafrika Vuki 2007 6%

1Den andel av organisationens totala produktion som säljs till 
Fair Trade-pris
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6.1 Costa Rica

Ronchis Studie ”The impact of fair trade on producers and their organisations: 

Coocafé” är en fallstudie av organisationen Coocafé i Costa Rica som består av 

nio kooperativ och grundades 1988. Ronchi valde ut fyra av de nio kooperativen 

att besöka. Medlemmar av de nio kooperativen som sålde kaffe till fair trade 

marknaden fick ett stabilt och ofta högre pris för varje quintave48 av kaffe de 

lämnade ifrån sig. Av fair trade premien så investeras 30 % i

återinvesteringsfonder och resten läggs hos en producentfond och fördelas bland

de olika producenterna inom kooperativet. De individuella kooperativen sparar 

hälften av de 30 % som inte går till producent fonden i en social fond för 

kooperativet. Den sociala fonden används till diverse investeringar för att hjälpa 

producenterna, exempelvis har den investerat i organiska gödningsmedel49.

De nio kooperativen utvecklade också 1996 organisationen ”Fundación hijos 

del campo” som genom tre olika program försöker förbättra kvaliteten och 

tillgängligheten av utbildning. Flera olika NGO: s och Coocafé själv finansierar 

fonden. De olika tjänster Coocafé erbjöd och dess kontakter med andra NGO:s 

växte med tiden. Många av kaffeproducenterna som är medlemmar i kooperativen 

som utgör Coocafé ligger på avlägsna platser och genom fair trade samarbetet har 

många av de producenter som deltagit i undersökningen har fått tillgång till bil 

stället för att transportera skörden till fots eller med häst50.

Hur stor prispremien blir beror på tidpunkten, dvs. vad världsmarknadspriset 

är just då. Mellan 1989 och 95 fick ett av kooperativen priser som var från 25 % 

till 60 % högre än vad de konkurrerande privata organisationerna erbjöd i 

området.  För dessa sex skördar så fick detta kooperativ en kaffeinkomst som var 

ungefär 39 % högre än för bönder i området som inte var involverade i fair 

trade51.

                                               
48 1 quintave = 46 kilo
49 Ronchi, 2002. s.6f
50 Ibid s. 11
51 Ronchi, 2002, s.10
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Av skördarna mellan 1993-98 exporterades i genomsnitt 52 % av Coocafés 

kaffe till fair trade marknaden. Mellan 1990 och 1998 ökade tre av kooperativens 

totala tillgångar med 225 % i genomsnitt52.

En av kooperativens största utmaningar när det gäller konkurrensen med de 

lokala kaffeförsäljarna har varit avsaknaden av kredit vilket vore nödvändigt för 

komma i kontakt med de mer avlägsna producenterna. Genom att handla med fair 

trade har kooperativen i Coocafé fått tillgång till denna typ av kredit. Coocafé har 

också genom att ansluta sig till fair trade och FLO fått större tillgång till 

marknader och professionell handelskapacitet. Coocafés exportavdelning har 

också rapporterat att de fått stor hjälp med kvalitetskontroll och

marknadsinformation genom sina fair trade kontakter53.

Kooperativen i Coocafé pekar också på de externa effekterna av fair trade som 

ökad känsla av säkerhet och självförtroende. Känslan av att vara med och 

bestämma samt att vara del av något större övervinner känslan av obetydlighet 

och hjälplösheten inför den privata konkurrensen. Som en effekt av fair trade 

samarbetet känner de sig också säkrare och mer professionella i kontakten med 

handelspartners utanför fair trade systemet. Ronchi pekar precis som Nicholls och 

Opal på minimiprisets stora betydelse för de riskaverta producenterna. Även om 

en investering ligger i böndernas långsiktiga intresse så hindrar den kortsiktiga

osäkerheten dem från att genomföra investeringen. Den finansiella stabilitet som 

fair tradesystemet ger, har lett till att kooperativen har kunnat genomföra flera 

konstruktiva långsiktiga investeringar. Dessa investeringar omfattar exempelvis 

investeringar i organiska produkter, diversifiering mot nya produkter samt 

uppköpande av ny mark som fördelas bland medlemmarnas barn54. 

Ronchi finner också att kooperativstrukturen har gjort mycket för det ökade 

välbefinnandet för bönderna i Coocafé. Kooperativen har lett till en förbättrad 

nivå av tjänster tillgängliga för bönderna t.ex. lägre ränta på lån genom att 

kooperativet ansvarat för lånen istället för den enskilde individen. Andra saker 

som bönderna uppskattade var kooperativens förbättrade jordbruksresurser och 

                                               
52 Ronchi, 2002, s.12,16
53 Ronchi 2002 s. 13f
54 Ibid s. 18
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utbildningsaktiviteter. Det kooperativet som hade kortast erfarenhet av fair trade 

uppvisade ännu inte samma resurser som de med lång erfarenhet55. 

De miljömässiga förändringar Coocafé har gjort är betydande. På tio år har 

mer än 350 000 dollar investerats i miljöprojekt och utvecklingsprogram och 

ungefär tre fjärdedelar av de tillfrågade bönderna i undersökningen har deltagit i 

miljöutbildningsaktiviteter56. 

Ronchi hittade också bevis på att Coocafés samarbete med fair trade lett till 

positiva effekter även för de bönder/arbetare i berörda område som inte varit

anslutna. Exempelvis har ett av kooperativen genom sin medverkan i fair trade 

fått råd att underhålla vägarna i området, vilket gynnar även andra boende i 

området57. 

Costa Rica och Coocafé är också fokuset för Emmylou Tuvhags MFS-studien 

” The Costa Rican Experience of Fair Trade Coffee”. Tuvhag presenterar inte 

några siffror gällande prispremien och exportvolym och är därför inte presenterad 

i tabell 1. 

Också Tuvhag finner att Coocafés medverkan i fair trade innebär större 

tillgång till kredit och därmed möjligheten att planera och göra långsiktiga 

investeringar. När det gäller CoopeLlanoBonito var detta kooperativet ett av dem

som Ronchi undersökte. Hon såg inte några direkta effekter av fair trade på 

kooperativet och förklarade detta med att kooperativet var en ny medlem av 

Coocafé. Tuvhags studie gjordes fyra år senare och där sade en av de intervjuade 

från CoopeLlano Bonito att de inte hade överlevt kaffekrisen utan fair trade och 

att de hade övergått helt till skuggväxt kaffeproduktion. Detta är ett resultat av att 

Coocafé har främjat skuggväxt kaffe genom projektet Café Forestal. Skuggväxt 

kaffe främjas på grund av att skuggan ökar kvaliteten av kaffet och dessutom 

mottverkar erosion.

Fair trade har hjälpt många producenter att kunna stanna kvar i kaffesektorn.

Motståndare till fair trade -konceptet menar att detta är negativt eftersom fair trade 

hindrar ineffektiva producenter från att lämna marknaden. Tuvhag menar dock att 

Coocafé arbetar för att underlätta diversifiering till andra grödor och genom att 

                                               
55 Ibid s. 19
56 Ibid s. 20
57 Ronchi 2002 s. 21
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garantera ett minimipris på fair trade kaffe marknaden gör det lättare för 

producenter att förutsäga framtiden och därigenom blir det lättare att pröva nya 

marknader. Investeringar i utbildning kan också förbättra de möjligheterna, 

självförtroendet hos producenterna och nätverken som behövs för att byta sektor. 

Underlättandet av diversifiering av kaffe är en nödvändig utmaning för kaffe 

sektorn och för fair trade rörelsen. 

Ökad tillgång till kredit är ett en av fair trades principer, men har inte alltid 

varit framgångsrikt för Coocafé. Coocafé höll på att gå i konkurs år 2006 

antagligen på grund av att de för vidlyftigt get kredit och lån till producenter och 

producentorganisationer. Lånen är viktiga för många kooperativ för att kunna 

betala producenter i förväg. Kooperativ är genom lag tvungna att betala en del av 

skörden i förväg, men konkurrensen från privata rostningsfabriker är hård och de 

betalar ofta hela skörden i förväg. Därför försöker flera kooperativ betala en större 

del än det som är lagstadgat i förväg. Coocafé hjälper också kooperativen med 

teknisk assistans för att leva upp till FLOs kvalitetsnormer för att höga 

produktionsnivån och minska miljöpåverkan. Coocafé kommersialiserar också 

rostat kaffe och ökar därigenom det extra värdet på kaffet. De genererar också 

marknader för nya produkter som bananer, yuccachips och hantverk58. 

Den indirekta påverkan som fair trade har på kooperativ är förbättrade 

socioekonomiska villkor. Att vara del av en demokratisk organisation förbättrar 

producenternas självrespekt och ökar den sociala och politiska friheten för 

individen. Effektiva mekanismer för informationsutbyte och möjligheter till 

långsiktiga investeringar har ofta varit svårt att erhålla för småkooperativ, men 

dessa faktorer har varit nyckelfaktorer i Coocafés framgång. Det ökade 

informationsutbytet och tillhandahållandet av långsiktiga investeringar kan båda 

härledas till fair trade certifieringen. 

Fair trades påverkan på samhället i stort i Costa Rica är svårbedömt. Många 

konventionella producenter har inte kännedom om fair trade och förstår inte 

konceptet. Många kaffeproducenter är också frustrerade över de mängder av olika 

certifieringar som är tillgängliga och upplevelsen av att dessa är nödvändiga för 

att få tillgång till marknaden. När producenterna får en certifiering måste de också 

ta hänsyn till kostnaden för certifieringen och administrationen. Ofta är meningen 

                                               
58 Tuvhag 2007 s. 28f
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med certifieringen att erbjuda information till producenten och inte att förbättra 

situationen för producenten. Certifiering betraktas ofta inte som en möjlighet utan 

som ett krav för att få tillgång till marknaden och vara konkurrenskraftig59. 

6.2 Tanzania

I Parrish et alt undersökning ”What Tanzania’s coffee farmers can teach the 

world: a performance-based look at the fair trade-free trade debate” ställs två olika 

typer av marknadsinterventioner mot varandra. Å ena sedan Kilimanjaro Native 

Cooperation Union (KNCU) som säljer delar av sin produktion genom fair trade 

kanaler å andra sidan The Association of Kilimanjaro Speciality Coffee Growers 

(AKSCG) som assisteras av TechnoServe, en icke vinstgivande non-profit 

organisation för affärsutveckling baserad på frimarknadsfilosofi. Jag kommer av 

naturliga skäl att rikta in mig på den delen av undersökningen som handlar om fair 

trade.

Kaffeindustrin i Tanzania är uppbyggd enligt ett tvådelat kooperativt system 

där varje by har sin egen förening som organiseras regionalt i kooperativ som 

fungerar som paraplyorganisationer. Unionerna är ansvariga för finansiering, 

transport och marknadsföring och allt kaffe måste säljas genom den nationella 

kaffeauktionen60. 

KNCU har varit fair trade certifierat sedan 1993 och arbetar med 92 

kaffeproducerande samhällen. Året 2002/03 sålde KNCU ca 23 % av sin totala 

kaffeproduktion genom fair trade vilket är en tredjedel av den totala exporten och 

fick ett pris som var 167 % högre än världsmarknadspriset. Detta representerar en 

38 % ökning av intäkterna jämfört med om man bara sålt genom konventionella 

kanaler. Innan KNCU anslöts sig till fair trade, exporterade de inte någon del av 

produktionen utan sålde allt lokalt. Undersökningen visar att KNCU anser att det 

är tack vare fair trade anslutningen som de nu har möjlighet att exportera också 

                                               
59 Ibid s.32f
60 Parrish et alt 2005 s. 178f
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genom andra kanaler. Om man räknar ihop exporten både genom fair trade och 

genom konventionella marknader ökade KNCUs intäkter med 44 %.

  Också i Tanzania ledde fair trade intäkterna till investeringar i organisk 

produktion, ökade inkomster för producenterna och till olika samhällsprojekt. 

KNCU kritiseras dock för att inte ha fördelat den ökade inkomsten jämnt bland 

producenterna. Fair trade premien gick till de producenter som hade färdiga varor 

att exportera vid just den tidpunkt då fair trade kontrakt behövde ingås. Detta 

reducerar en av de viktigaste fördelarna med fair trade, nämligen möjligheten för 

bönderna att planera och förutse sin framtida inkomst61. 

KNCUs medverkan i fair trade har lett till möjligheten att hyra en 

exportmanager. Detta är ett exempel på Nicholls och Opals argument om att den 

kollektiva organisationsstrukturen leder till att de fattiga producenterna kan 

använda sina resurser gemensamt för att övervinna marknadsmisslyckanden som 

exempelvis bristfällig marknadsinformation, dålig tillgång till marknaden osv.

Personen som anställdes som exportmanager hade tidigare erfarenhet av fair trade 

kunde därigenom hjälpa KNCU med fair trade kontakter. Exportmarknaden 

fortsätter att växa tack vare den kunskap, träning och erfarna ledning som fair 

trade har gett upphov till. Däremot har inte kvaliteten på böndernas produktion

ökat. KNCU har investerat pengar i träningsprogram för att utveckla böndernas 

kapacitet och kvaliteten på produktionen. Detta har dock inte gett någon finansiell 

belöning då KNCU har betalat samma pris för både högkvalitativt och 

lågkvalitativt kaffe 62. 

Undersökningen visar också att de långsiktiga fair trade kontrakten ledde till 

större tillgång till marknadsinformation om trender, prognoser och nyheter. 

KNCUs kaffe har också fått en egen märkning vilket ökade dess årliga export till 

fair trade marknader från en till två containrar till fem till sex stycken63.

6.3 Nicaragua

                                               
61 Parrish et alt 2005, s. 181f
62 Parrish et alt 2005 s. 183
63 Ibid s. 185
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I artikeln “Fair trade and the coffee crisis in the Nicaraguan Segovias” av 

Mendoza och Bastiaensen jämförs ett fair trade kooperativ med det stora företaget 

Nestlé och dess inverkan på kaffesektorn i Nicaragua under ett ”vanligt år” och ett

år under kaffekrisen. Jämförelsen mellan åren 1996 och 2001 beror på kaffekrisen 

som gjorde att kaffepriset från 1990 hade halverats till år 2001. 

Författarna finner att fair trade leder till ett högre konsumentpris, högre FOB –

pris (pris av exporterade varor, exklusive alla kostnader relaterade till transport, 

försäkring, etc.) och högre pris till producenterna. År 2001 får fair trade bönderna 

90 % av sitt pris från 1996, medan andra bönder bara får behålla 35 % av sitt 

1996-pris64. Att fair trade priset inte bara ska spegla de faktiska kostnaderna av att 

producera och försörja en familj blir tydligt här. Med fair trade priset som garanti 

vet de anslutna bönderna vad deras förväntade framtida inkomst är, vilket gör att 

de blir mindre riskaverta och i större utsträckning vågar investera i projekt som 

kan generera ytterligare inkomster. 

Författarna är dock mycket bekymrade över att fair trade marknaden är så liten 

vilket gör att det bara är en del producenter som får ta del av de högre priserna. 

Prodecoop säljer t.ex. bara 50 % av sin produktion till fair trade, resten av 

produktionen går genom traditionella marknader. Detta gör också att det blir svårt 

för nya bönder att ansluta sig till fair trade marknaden65. Det visar sig också att 

priserna på fair trade kaffet har ökat både relativt till konventionellt kaffe och till 

fair trades kaffets priser från år 1996. Detta är inte logiskt med tanke på att FOB 

exportpriserna har gått ner 9 % under samma tid. En stor del av försämringen av 

konkurrenskraften för fair trade kaffet kan istället skyllas på en förvärrad 

kostnadssituation i Storbritannien. Författarna fann att mer eller mindre alla de 

kostnader som påverkar fair trade priset ökade. Livsmedelsaffärerna krävde mer 

förtjänst på produkterna, transportkostnaderna ökade och 

marknadsföringskostnaderna ökade. Denna ineffektivitet var vad som ledde till ett 

ökat pris på fair trade produkterna66. 

Författarnas slutsats blir att fair trade definitivt hjälper små kaffebönder att 

handskas med fluktuationer i kaffesektorn; dock gör den låga 

kostnadskonkurrenskraften och de allvarliga volymbegränsningarna att både det 

                                               
64 Mendoza et alt 2003, 39
65 Ibid s. 38ff
66 Ibid s 40
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sociala stödet och de absoluta förmånerna reduceras och inte leder till de 

förväntade resultaten67. De menar också - i motsats mot Nicholls och Opal - att 

den kooperativa organisationsstrukturen leder till alltför höga 

administrationskostnader. De anser inte heller att Prodecoop, som har slutat 

redovisa för de administrativa kostnaderna i årsrapporten, är transparent eller 

demokratiskt nog.  

6.3 Mexiko

I Garza och Trejo har i en undersökning från 2002 undersökt fair trades 

påverkan på kaffeproduktionen i regionen Chiapas i Mexiko. Kooperativet Unión 

Majomut har deltagit i internationell kaffehandel sedan 1983 och startades av

medlemmar från 18 samhällen ifrån Altos de Chiapas. För närvarande är 1500 

familjer medlemmar. 1993 blev La Union medlem i fair trade organisationen Max 

Havelaar.

För skörden 2000-01 fick medlemmarna i Majomut mellan 100 och 200 % 

mer för sitt kaffe än genomsnittet i regionen68. 

Fair trade samarbetet har lett till högre kvalitet på kaffet i Majomut. Det högre 

priset har lett till att producenterna kunnat börja exportera kvalitetsmässigt bättre 

kaffe. De har också fått råd att köpa sin egen elektroniska sorteringsmaskin vilket

gör att Majomut kan garantera kvaliteten på sitt kaffe sålt till fair trade importörer. 

Deras samarbete med fair trade har också lett till en nära relation med Twin 

Trading som är den största engelska fair trade importören. Genom detta samarbete 

har Majomut fått tillsänt sig Bulletin of Coffee market som gör att de under de 

senaste fyra åren kunnat hålla sig uppdaterade angående den internationella 

kaffemarknaden. Twin Trading har också bidragit med utbildning i 

affärsverksamheter såsom att skriva och förhandla om kontrakt, risk management, 

finansiell management, marknadsdifferentiering och strategisk planering. Den 

största holländska fair trade importören kommer också till Mexiko en gång om 

                                               
67 Ibid s. 40
68 Garza et alt 2002 s. 11
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året för att ha en workshop om kaffemarknadens situation och för att diskutera 

möjligheter till vidare utbildning69.

Resurserna från prispremien har hjälp Majomut att inrätta en egen teknisk 

grupp som hjälper till med såväl organisk produktion som andra projekt i 

organisationen. Kooperativet behöver alltså inte längre vara beroende av teknisk 

assistans utifrån vilket också ökar känslan av självständighet och oberoende.

Fair trade har också genom FLOs program för kommersiell marknadsföring 

lett till att kooperativet har fått mer kunder. På senare år har de projekt som 

premien finansierar fokuserat på kvinnogrupper och utformandet av en public 

policy för kaffeproduktion. Detta har involverat flera olika bondeorganisationer 

och har fokuserat på social utveckling och vikten av att bönderna är delaktiga i 

utformandet och utförandet av utvecklingspolicy i Mexikos jordbrukssamhällen
70.

De får också tillgång till permanenta träningsprogram vilkas syfte är att 

förbättra produktionen genom att lära ut organiska odlingsmetoder. De får också 

utbildning i kvalitetskontroll. Medlemmarna i Majomut har också fått utbildning i 

hur vissa gödningsmedel kan skada miljön och i andra miljöaspekter71. 

6.5 Sydafrika

I sin MFS-studie ”How Does Fairtrade Affect The Market? A Case Study In 

South Africa” har Emil Samnegård undersökt hur fair trade påverkar marknaden

för olika produkter i Sydafrika. Fair trade i Sydafrika ser annorlunda ut än den i

resten av världen. I Sydafrika består fair trade samarbetena oftast av producenter 

med inhyrd arbetskraft, medan fair trade i resten av världen huvudsakligen består 

av små bondeorganisationer. Det är bara 3 av 43 producenter i Sydafrika som 

anses som små producentorganisationer72.

                                               
69 Garza et alt 2002 s. 14
70 Ibid s. 16f
71 Ibid s. 18
72 Samnegård 2007 s. 8f
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Samnegård har i sin fallstudie undersökt fyra olika fair trade certifierade 

producenter varav tre är producenter med hyrd arbetskraft och en av 

producenterna är organiserat som ett kooperativ. Två av producenterna 

producerade vin, en producerade te och en frukt. 

Samnegård har undersökt de olika argument som The Economist och Nicholls 

och Opal för fram angående effekterna av fair trade. Att fair trade skulle leda till 

att världsmarknadspriset sjunker hittar Samnegård inte några bevis på. Fair trade 

utgör en så pass liten del av världsmarknaden att det inte har någon möjlighet att 

påverka priset på det sättet. På frågan om fair trade priset påverkade 

produktionsmängden svarade producenterna olika. En av vinproducenterna för 

Cirusdal menade att fair trade priset inte är en räddningsboj för ineffektiva 

producenter eftersom konkurrensen är väldigt hög inom fair trade marknaden. 

Heiveld som är ett teproducerande kooperativ är mycket beroende av fair trade 

och säljer hela sin produktion till fair trade marknaden. Eftersom de säljer hela sin 

produktion till fair trade är det troligt att de utan fair trade hade producerat mindre 

te. The Economist argumenterar också för att ett högre pris leder till mindre 

diversifiering. Heiveld, som är den enda producenten som säljer hela sin 

produktion till fair trade och därför borde vara den enda utan incitament att 

diversifiera, verkar göra motsatsen. Med pengarna från prispremien jobbar 

Heiveld på att utveckla nya organiska tfrön för att diversifiera sin produkt och 

samtidigt ta sig in på marknaden för frön. De har också gått in som partner i en 

firma som jobbar med förpackning. Detta gör att Heiveld är involverad i fler delar 

av marknadskedjan och kan få inkomster från flera led73. 

Ett annat argument från The Economist är att fair trades minimipris leder till 

sämre kvalitet på produkterna, eftersom de inte behöver förbättra kvaliteten för att 

få sin produkt såld. Samnegård menar här att det vore möjligt om producenter var 

garanterade både ett minimipris och en minimikvantitet som dom kunde sälja till 

fair trade marknaden. Såna garantier existerar inte i de studerande 

organisationerna. 

Heiveld är ett litet kooperativ och deras medverkan med fair trade har lett till 

ökade intäkter med 85 procent. Nyss anslöt sig ett stort teföretag till fair trade som 

har 70 % av marknaden för tesorten Rooibos. Hevield är inte längre säkra på att

                                               
73 Samnegård 2007 s. 32ff



36

de kan överleva eftersom det stora företaget kommer att kunna sänka fair trade 

priset till mindre än hälften av det tidigare priset eftersom deras 

produktionskostnader är lägre. 

The Economist anser att fair trade certifiering bygger på ett politiskt antagande

om att små producenter är att föredra inom fair trade och när det gäller vissa varor 

kan man inte bli certifierad om producenten inte är ett kooperativ av 

småproducenter. De produkter där stora plantager med inhyrd arbetskraft kan bli 

certifierade är vin, färsk frukt och te. Samnegård har intervjuat Stephan Law, 

direktör för organisationen Enviromental Monitoring Group. Law menar att när 

fair trade blir mer framgångsrikt kommer större plantager att delta i fair trade och 

ta över marknadsandelar från små bondekooperativ. Law tror att en orsak till att 

småproducenter inte kommer att kunna konkurrera är att större firmor kan 

ignorera externaliteter, medan småproducenter har mindre möjligheter att röra på 

sig och därför måste behandla jorden väl, för att den ska fortsätta vara produktiv. 

Det är många som är kritiska mot att de stora organisationerna tar över 

kooperativens roll inom fair trade och därigenom hindrar småproducenternas 

överlevnad i branschen. De producenter som använder sig av inhyrd arbetskraft 

har också blivit kritiserade för hur de använder sig av prispremien. Premien får 

bara användas till saker som kommer arbetarna till gagn och investeringarna för 

förbättringar skall demokratiskt bestämmas av en ”joint body”. Pengarna används 

ofta till att förbättra bostadsituationerna för arbetarna. Problemet är här att 

bostäderna tillhandahålls av plantageägaren och att denne också är ägare till 

husen. Om arbetarna byter arbetsplats måste de flytta till bostäder på den nya 

plantagen och de av prispremien förbättrade bostäderna, står till plantageägarens 

förfogande74.

Samnegård fann dock att premien hos producenter med inhyrd arbetskraft vid 

flera tillfällen också gått till att betala skolavgifter och barnomsorg för arbetarnas 

barn samt till kurser för att utbilda arbetarna. 

The Economist kritiserar alltså fair trade för att exkludera stora plantager, men 

i Sydafrika är de flesta fair trade organisationer producenter med inhyrd 

arbetskraft. Här kritiseras istället fair trade för att inte exkludera producenter med 

hyrd arbetskraft. 
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Ett annat argument som The Economist för fram är att fair trade är ett 

ineffektivt sätt att överföra pengar till fattiga på. De som Samnegård intervjuade 

menade dock att fair trade är ett bra sätt att se till att pengar når fattiga 

jordbruksamhällen och att det inte är lika stimulerande för utvecklingen att ge ren 

hjälp utan några krav. Det finns dock kritiker även inom fair trade också. John 

Hamman som tidigare jobbade med landreformer i Sydafrika och har ett stort 

intresse för fair trade frågor är mycket kritisk till marknadskedjan mellan fair 

trade producenten och konsumenten och menar att systemet lägger till kostnader, 

inte vinster. 

Förutom det rättvisa priset skall fair trade producenter också garantera goda 

arbetsvillkor och respekt för miljön. 

Samnegård kommer fram till att all fyra producenter menar att fair trade 

förbättrar marknadstillgången. För producenter med hyrd arbetskraft är det inte 

mellanhändernas bortfall som gör att de får bättre marknadstillgång utan att de 

vinner en ny konsumentgrupp. Någon skillnad i marknadsinformation märktes 

inte hos producenterna och ingen av producenterna har valt att investera i telefon 

eller andra sätt att kommunicera med omvärlden för att få bättre 

marknadsinformation. Heiveld som var det enda kooperativet i studien uppger att 

de fått bättre tillgång till kredit och att de nu kan ta lån från fair trade 

organisationen Altereco. De andra producenterna har inte fått några fair trade lån, 

men fair trade har hjälpt dem bli mer etablerade och på så sätt mer trovärdiga när 

de ansöker om lån75.

6.7 Sammanfattning

Alla studierna visar på en ökad inkomst genom fair trade samarbetet, med 

undantag av Samnegårds studie där det bara går att hitta siffror på ökade intäkter 

hos en av de undersökta producenterna. Åtminstone en till av de fyra undersökta 

producenterna anger att de tjänat mer genom att ansluta sig till fair trade även om 

direkta siffror inte kan uppvisas. Det går inte att hitta siffror för prisskillnaderna 
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mellan fair trade kaffe och kaffe som säljs genom de konventionella kanalerna i 

alla undersökningar, men för de som redovisar prisökningen ligger fair trade priset 

mellan 25 och 200 % över marknadspriset. Detta beror naturligtvis till stor del på 

vilket marknadspris som gällde vid tidpunkten för respektive undersökning. Hur 

stor del av produktionen som exporteras genom fair trade varierar kraftigt mellan 

de olika producenterna: från 6 % till 100 %. De flesta befinner sig i spannet 20 –

60 %. 

Alla studierna kan uppvisa investeringar i miljöprojekt som en följd av fair 

trade samarbetet. Ofta består dessa miljöinvesteringar av utbildning, investering i 

organiska gödningsmedel och plantering av träd för att både förbättra kvaliteten 

på kaffet och skydda jorden. 

Investering i utbildning påvisas också i alla studier förutom möjligtvis 

Samnegårds, där en av producenterna använt premien till utbildning, medan andra 

valt att satsa på exempelvis bostäder. 

Förbättrad tillgång till marknaden påvisas i flera av studierna, bl. a genom 

införskaffande av bil samt genom hjälp med kvalitetskontroll och 

marknadsinformation. KNCU har exempelvis hyrt in en exportmanager för att 

hjälpa till med marknadsföring och marknadsinformation. Samnegård kan dock 

inte visa på högre grad av marknadsinformation hos någon av sina producenter i 

Sydafrika. 

Tillgång till nya marknader har alla de undersökta producenterna fått genom 

att bli fair trade certifierade och på så sätt få tillgång till fair trade marknaden. 

Vissa av de undersökta producenterna har genom fair trade fått hjälp att få tillgång 

till nya icke-fair trade marknader. Det gäller t. ex. KNCU i Tanzania som före 

fair trade anslutningen inte exporterade någon del av sin produktion, men som nu 

exporterar både till fair trade marknaden och den konventionella marknaden.

Större finansiell stabilitet är också en effekt som flera av studierna har 

påpekat. Många av producenterna har genom fair trade fått större tillgång till 

kredit, vilket ökar möjligheten att investera långsiktigt. Negativa resultat av detta 

redovisas också i Tuvhags studie där det rapporteras att Coocafé var nära att gå i 

konkurs efter att alltför vidlyftigt ha beviljat producenter lån. I Sydafrika är det 

bara teproducenten Heiveld som genom fair trade fått bättre tillgång till kredit.

Kvaliteten på produkterna har i vissa fall ökat, men KNCU uppvisar ingen 

skillnad och betalar samma pris för både högkvalitativt och lågkvalitativt kaffe, 
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något som naturligtvis reducerar incitamenten att förbättra kvaliteten på 

produkten.

Externa effekter har varit sådant som investeringar i vägar, som andra icke-fair 

trade anslutna också drar nytta av.

De sociala förbättringarna har i många av studierna visat sig genom att 

producenterna fått ta större del i beslutsfattande och fått ta del av en demokratisk 

organisationsstruktur. I Nicaragua har dock den kooperativa 

organisationsstrukturen lett till höga administrativa kostnader samt till en 

odemokratisk och icke-transparent styrning. 

Negativa upplevelser av fair trade som rapporteras i studien är bla annat 

bristande kunskaper om fair trade, frustration över mängden och kostnaden för de 

olika certifieringarna och känslan av att certifieringar är ett krav för att få tillgång 

till marknaden inte en möjlighet. I Tanzania har KNCU kritiserats för att inte 

fördela premien rättvist mellan de som exporterat fair trade kaffe. Istället har den 

använts till att betala producenter som har färdiga varor vid just rätt tidpunkt, när 

de behövs köpas in. Detta reducerar möjligheten att planera och förutse den 

framtida inkomsten. 

Fair trade marknaden har också kritiserats för att vara för liten. Många 

producenter vill sälja en större del av sin produktion till fair trade marknaden, men 

det finns inga möjligheter och det finns litet utrymme för nya producenter på 

marknaden. 
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7. Fair trades framtidsutsikter

Fair trade rörelsen har flera viktiga problem att ta itu med om den skall kunna 

fortsätta utvecklas och samtidigt behålla sig trovärdig. Ett problem är att fair 

trades satsning på kvinnor och jämlikhet inte fått något större genomslag. Många 

producentgrupper har dragit igång projekt och aktiviteter för att öka jämlikheten, 

men få av dessa har visat upp några tydliga effekter. Fallstudierna visar att de 

flesta producentgrupper har väldigt få kvinnliga representanter i styrelsen.

Det är också viktigt för att medlemmarna skall kunna få ut så mycket som 

möjligt av sitt samarbete med fair trade, att de är informerade och vet vad fair 

trade innebär. Det har visat sig att det är många medlemmar i fair trade

kooperativen som inte vet vad fair trade är. Om de individuella medlemmarna 

inte vet varifrån de får sitt högre pris, finns det risk att demokratin i kooperativet 

inte fungerar som den ska. Informationsaspekten är mycket viktig också för att 

producenterna skall kunna skilja mellan fair trade certifiering och diverse andra 

certifieringar som existerar. 

Det är också viktigt att exempelvis de som producerar fair trade kaffe 

diversifierar sin produkt och som flera producenter har gjort, investera 

prispremien i att utveckla alternativa grödor. Detta gör producenterna mindre 

sårbara för kaffeprisets fluktuationer. 

Att fortsätta använda premien till miljömässiga insatser är viktigt både som ett 

värde i sig och för att genom exempelvis organisk produktion differentiera sin 

produkt och på så sätt få tillgång till nya marknader. 

Fair trade rörelsen har varit framgångsrikt i att vinna stöd från EU genom både 

den Europeiska kommissionen och parlamentet. I juli 2006 godkände det 

Europeiska parlamentet en resolution som stödde fair trade och dess förfrågan att 

kommissionen skulle producera en specifik rekommendation om fair trade76.

Mainstreamingen utgör en annan intressant utveckling av fair trade. Genom 

mainstreaming kommer fair trade varorna närmare konsumenterna och gör det 
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enklare för dessa att välja en ”rättvis” konsumtion. Många eldsjälar inom fair 

trade anser dock att livsmedelsaffärernas roll inom fair trade urholkar de ”rätta”

värderingarna. Att stora kedjor som Nestlé och Starbucks (speciellt Nestlé som 

ofta kritiseras för sin moraliska värdegrund) börjat sälja fair trade produkter kan få 

konsumenter att ifrågasätta dess intentioner och pålitlighet. Dessa företag ser 

troligtvis fair trade som ett sätt att erövra nya marknader och inte som ett etiskt 

ståndtagande. I en värld där alla aktiviteter måste effektiviseras för att hinnas med, 

kanske det inte spelar någon roll vilka värderingar som ligger bakom 

multiföretagens försäljning av ”etiska” eller ekologiska produkter. Det som 

betyder något är tillgängligheten och möjligheten att ta en ståndpunkt utan att 

behöva anstränga sig alltför mycket. 

Vissa menar att marknadsandelarna är alldeles för små för att ha någon 

egentlig påverkan på den generella levnadsstandarden. Även om 

marknadsandelarna expanderar, så finns det bara en begränsad del av 

konsumenterna som är beredda att betala ett högre pris för fair trade produkter och 

detta leder i sin tur till att det finns begränsade expansionsmöjligheter för fair 

trade marknaden. Det är ett stort problem för producenterna att de inte kan sälja 

större del av sin produktion till fair trade marknaden och att den begränsade 

efterfrågan gör att det är svårt för nya producenter att ta sig in på marknaden. Vad 

fair trade rörelsen kan fortsätta göra är att marknadsföra sig samt att fortsätta med 

mainstreaming för att nå ut till största möjliga andel konsumenter. Det förefaller 

dock som om fair trade är och kommer att förbli en begränsad del av marknaden 

och att dess existens kan hjälpa vissa fattiga producenter, men är långt ifrån en 

universell lösning på inkomstskillnader i världen.



42

8. Slutsats

Fair trade är en alternativ form av handel som vuxit mycket fort de senaste 

åren. Fair trade utspelar sig på en speciell typ av marknad med en speciell 

marknadsdynamik där olika typer av spelare samexisterar. 

Frågan om handel kan vara rättvis och i så fall på vilket sätt är en svår fråga att 

besvara. Handelsteorin ger oss att handel bör baseras på komparativa fördelar och 

inte skall begränsas vilket ett högre minimipris kan sägas göra. Å andra sidan 

håller inte de antagande som den ekonomiska teorin vilar på för 

utvecklingsländernas jordbrukssamhällen. 

Både H-O modellen och den nya ekonomisk-geografiska modellen visar oss att 

huruvida fair trade är ”rättvis” eller inte beror på vilken produkt som handlas med 

och den specifika produktens efterfrågeelasticitet. Eftersom kaffe har en låg 

efterfrågeelasticitet är detta troligtvis en lämplig produkt att handla med inom fair 

trade. Att fair trade leder till en överproduktion av en vara eftersom fler personer 

vill åt det högre priset verkar inte stämma i verkligheten. Möjligheterna till 

expansion på fair trade marknaden begränsas av att den ännu är så liten och 

eftersom de ändå inte kan sälja hela sin produktion till fair trade marknaden, så 

överproducerar inte bönderna produkten. Om fair trade utökas finns det dock en 

risk att pris och utbud på världsmarknaden påverkas och i så fall kan det vara 

nödvändigt att ge upp minimipriset. 

Fair trade är ett ineffektivt sätt att överföra rikedom på och genom direkta 

donationer kan en större del av den givna summan komma fram. Antagligen är 

donationer och konsumtion av fair trade (eller andra certifierade) varor inte två 

konkurrerande aktiviteter. Fair trade har också andra fördelar än bara ett högre 

pris till producenterna. Fallstudierna som undersökt visade på en rad andra 

fördelar som investeringar i miljöprojekt, utbildning, större tillgång till marknad, 

kredit och information. Nackdelar med systemet är dock att det finns för många 

typer av certifieringar som ofta krävs för att få tillgång till marknaden, få kvinnor 
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sitter med i producentorganisationernas styrelser, många medlemmar är dåligt 

informerade om vad fair trade innebär. 

Kan då handel vara rättvis? Svaret på frågan är att handel kan vara rättvis på 

individnivå. En konsument, ett företag och en producent kan anse att en produkt 

är rättvis, men ordet rättvis är subjektivt och har olika betydelse för alla. 

Betydelsen beror på vad man lägger för värderingar i begreppet. Slutsatsen blir att 

handel kan försöka utjämna vissa förhållanden som av vissa anses vara orättvisa. 

Om den lyckas med detta beror på en rad olika saker samt på hur många individer 

som håller med om att dessa förhållandena är orättvisa och är beredda att betala 

ett högre pris för att motverka dessa. Vissa expansionsmöjligheter existerar nog 

för fair trade, men de är begränsade av hur många konsumenter som är beredda att 

betala ett högre pris, samt av andra typer av certifieringar som konkurrerar om 

dessa konsumenter. Så länge som efterfrågan finns kommer dock fair trade att 

fortsätta växa och - i enlighet med de fallstudier jag undersökt - förbättra 

situationen för ett antal lyckliga producenter. 
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