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Sammanfattning

Uppsatsen sammanfattar nationalekonomiska teorier kring fair trade och, för teorierna,

relevant empiri. Störst vikt läggs vid fair trades prismekanism och vilka effekter samt 

bieffekter den innebär. Teorikapitlet består i princip av fyra delar; Premiens konsekvenser i 

effektivitetshänseende. Rational choice, om incitamenten att delta i fair trade. Därefter en 

handelsteoretisk jämförelse mellan fri handel och fair trade i Heckscher-Ohlinmodllen. Sist 

undersöks vilka följder kooperativet som organisationsform får, främst i konkurrensrelaterade 

frågor.

I empiriavsnittet undersöks i vilken mån fair trade lyckats höja och stabilisera deltagarnas 

inkomst samt vilka resurser som använts för att göra detta. Sist analyseras hur premien 

används, vilka investeringar den leder till och behovet av att mer aktivt hjälpa producenterna 

undvika en beroendeställning gentemot fair trade.

1.1 Inledning

Fair trade-rörelsen har sina rötter i efterkrigstidens frivilligorganisationer och worldshops 

(återförsäljare av fair trade-produkter). Deras syfte var att etablera handelsrelationer med 

mindre producenter i utvecklingsländer som var i en utsatt position på grund av låga 
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relativpriser och hög grad av beroende av mellanhänder. Målet för denna alternativa typ av 

handel var att upprätta en mer direkt handelsrelation med konsumenter i västvärlden och på så 

vis säkerställa en högre ersättning till producenterna.

 I vår tid av globalisering är skillnaden i levnads- och arbetsförhållanden mellan olika länder 

och världsdelar fortfarande högst aktuell. Tragiska fall av barnarbete och slavarbete har 

uppmärksammats, vilket bidragit till en ökad medvetenhet kring dessa frågor hos 

konsumenter. Ett av de senaste fallen gällde omfattande barnarbete under bomullsskörden i 

Uzbekistan, bomull som  användes bland annat i H&M’s kläder. 1  Som konsument har man 

sällan någon information om hur de varor man köper har blivit producerade. Denna 

informationsbrist är något som delvis skulle kunna tillgodoses, det är hur som helst avsikten 

med att fair trade-märkta produkter. 2

Syftet med uppsatsen är att sammanfatta den forskning som är relevant ur nationalekonomiskt 

perspektiv. Detta görs genom att: utgå från den akademiska diskussionen kring FT, 

sammanfatta de viktigaste nationalekonomiska teorierna samt sammanfatta empiri kopplad till 

teorierna. Analysen består i att diskutera teoriernas implikationer och dess förankring i 

empirin. En begränsning på ett annat plan är att majoriteten av studierna fokuserar på varan 

kaffe, därför exemplifieras ofta kaffe genom uppsatsen.

Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån handlar om vilka ekonomiska konsekvenser fair 

trades prismekanism och premie får för de berörda parterna.  

-Vilka effekter kan förväntas med utgångspunkt i de nationalekonomiska teorierna kring Fair 

trade? 

-Vilka effekter kan finnas i den empiriska forskning som gjorts?

-Vilka nationalekonomiska förutsättning respektive begränsningar finns för fair trade att 

lyckas med sina målsättningar?

Vad gäller avgränsningar så fokuseras det genom denna uppsats på ekonomiska aspekter och 

framförallt premien och inkomstökning för producenterna men man bör ha i åtanke att en lika 

stor del i syftet med fair trade  är säkerställandet av anständiga arbetsförhållanden vilket ofta 

bortses ifrån i resonemangen och teorierna. Inga anspråk görs på att analysera dessa frågor, 

förutom möjligen i avsnitten om rättvisa och handel. Vidare bör påpekas att eftersom fair 

trade är förhållandevis nytt som forskningsområde så har det funnits vissa snarare än 
                                                
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_628467.svd (25 november 2007)
2 http://www.fairtrade.net/about_fairtrade.html
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avgränsningar så finns vissa begränsningar för denna uppsats. Dessa har främst varit den 

knapphändiga nationalekonomiska forskning som funnits, de flesta studier som gjorts är inom 

konsumentforskning och sociologi. Den nationalekonomiska teori som tas upp i uppsatsen är 

just ren teori och inte i något av fallen direkt underbyggd av empiri. De empiriska studierna 

saknar tyvärr systematik i de flesta fall och kan därmed inte kopplas till teorin i den 

utsträckning man skulle kunna önska.

1.2 Vad är Fair trade?

För att klargöra vad uppsatsen kommer att handla om så följer här en kort genomgång av vad 

fair trade är. För att undvika förvirring bör också påpekas att den fair trade som avses här inte 

skall förväxlas med fair trade när det används i diskussioner om ’levelling of the playing 

field’. Det har alltså inte med tullar, kvoter eller exportrestriktioner att göra.

Fair trade har som målsättning att minska utsattheten för marginaliserade producenter i u-

länderna och verka för större rättvisa på ett globalt plan. Det gör man genom att försöka öka 

producenternas inkomster och arbeta för bättre arbetsförhållanden samt mot barnarbete och 

slavarbete. Det finns fyra principer utifrån vilka verksamheten bedrivs:

1) Direktare handel. Onödiga mellanhänder i ofta långa handelskedjor undviks, syftet är 

att korta av vägen för producenternas varor till konsumtionsmarknaderna.

2) Långsiktiga handelsrelationer. För att minska de negativa effekterna av hög 

prisvolatilitet, förbättra kommunikation om produktkrav och möjliggöra 

inkomstutjämning genom kreditgivning till producenter så försöker man undvika den 

kortsiktighet som ofta präglar de marknader där producenterna agerar.

3) Garantera minimipris, ett prisgolv som är tänkt att stabilisera inkomsten för 

producenterna och baseras på levnadskostnader.

4) Betala premie, delas ut till och distribueras genom de kooperativ som deltar i fair 

trade. Är tänkt att ge utrymme för investeringar.3

                                                
3 Nicholls & Opal (2005) s. 6-7
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1.3 Omfattning

I slutet av 2006 bestod fair trade-rörelsen av 569 certifierade producentorganisationer, 1,4 

miljoner odlare och arbetare i 57 länder. Samma år uppgick omsättningen av fair trade varor 

till 1,6 miljarder Euro vilket är en ökning med 42 % från föregående år.4 Västeuropa, USA, 

Japan, Australien och Nya Zeeland står för den mesta konsumtionen av dessa varor, precis 

som man kan förvänta sig. Omsättningen i respektive land är väldigt olika, i Schweiz 

handlades 2006 fair trade-varor för 135,3 miljoner Euro jämfört med Japans 4,1 miljoner. 

Förklaringen till detta är till stor del att Schweiz är ett av de länder där Max Havelaar funnits i 

handeln under en längre period. Omsättningsökningen i Schweiz från 2005 till 2006 är dock 

ungefär 1 % vilket antyder att det är en något mättad marknad. Ökningen i exempelvis 

Australien/Nya Zeeland var samma period 191 %, potentialen förefaller alltså vara mycket 

stor medan nuvarande omfattning är begränsad jämfört med vad den konventionella handeln 

med dessa varor omsätter världen över.5

1.4 Grundläggande organisationsstruktur

De nationella fair trade-organisationerna fungerade i stort sett oberoende fram tills 1997 då 

Fair trade Labelling Organization bildades (FLO). FLO är en paraplyorganisation vars uppgift 

är att fastställa standarder, inspektera och certifiera odlare/producenter, samt ena 

informationsspridning och budskap till media. FLO samarbetar med tre andra större 

organisationer inom ramen för FINE. Dessa organisationer är IFAT (The International Fair 

Trade Organization) som är en sammanslutning för producenter och producentkooperativ, 

NEWS (The Network of European Worldshops) som är ett samlingsorgan för de drygt 2500 

                                                
4 http://www.fairtrade.net/figures.html
5 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/Retail_value_2005_06.png
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worldshops som finns i Europa, samt EFTA (European Fair Trade Association) som är en 

grupp fair trade-importörer.6

2.1 Fair trades prisfunktion

Eftersom fair trade till stor del bygger på att betala ett högre pris än normalt är just denna 

egenskap särskilt intressant ur nationalekonomisk synpunkt. Priset är tänkt att vara rättvist 

men vad det innebär är naturligtvis inte självklart, så här följer en kort genomgång av hur fair 

trade-priset egentligen bestäms. Priset har för det första ett golv, en lägstanivå som garanteras 

då ordinarie marknadspris understiger detta golv. Prisgolvet bygger på uppskattningar av 

produktionskostnader, levnadsomkostnader och kostnader för att uppfylla kraven för 

certifiering.

Om världsmarknadspriset understiger prisgolvet på grund av en utbudschock i form av en 

onormalt stor skörd så kan prisgolvet ge störningar i form av att marknaden för den aktuella 

varan inte klareras, alla varor blir inte sålda. Denna risk är dock liten i nuläget eftersom fair 

trade utgör en så liten del av respektive marknad, även om dess marknadsandelar växer 

kraftigt. En faktor som, istället för priset, kan ha en justerande effekt i den här situationen är 

den andel av produktionen som respektive producent kan sälja till fair trade-pris. Det är 

nämligen så att även om hela produktionen måste uppfylla fair trades certifieringskrav så kan 

uppköparna i normalfallet inte absorbera hela kvantiteten. För kaffe har denna andel varit 30-

50 % de senaste åren. Andelen fair trade-varor som säljs till fair trade-pris är alltså sällan 100

% utan varierar och kan påverkas av en eventuell skillnad mellan marknadspris och fair trade-

pris då det senare inte kan justeras under det fastställda prisgolvet. Benägenheten för 

konsumenter att köpa dyrare fair trade-varor minskar rimligtvis ju större skillnaden är mellan 

vanliga och fair trade-varor. Vid en utbudschock kommer marknadspriserna justeras beroende 

på efterfrågan, men i takt med att prisskillnaden ökar för konsumenten så faller efterfrågan på 

de dyrare fair trade-varorna. Minskad efterfrågan kommer i sin tur att minska andelen varor 

som producenterna får sålt till fair trade-pris. Det som får fair trade-marknaderna i balans när 

prisgolvet nås kan således vara andelen istället för priset.7 Sammanfattningsvis så är 

                                                
6 Telefonintervju med Daniel Sommerstein den 31 januari 2008, Presskontakt på Rättvisemärkt 
7 Nicholls & Opal (2005) s. 41-43
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prisgolvet inte garanterat för allt som produceras enligt fair trade villkor, det är alltså indirekt 

begränsat av marknadskrafter trots minimipriset.

2.2 Den sociala premien

Den sociala premien betalas till kooperativen och fördelas så som kooperativen beslutar 

internt. Den är tänkt att utgöra sparandet för kooperativet och dess medlemmar, prisgolvet ger 

inte något större utrymme för sparande då det är tänkt att motsvara de löpande kostnaderna.

Meningen är att denna gemensamma tillgång skall gå till allmännyttiga investeringar i 

kooperativet och att beslutsprocessen skall ske demokratiskt. Den sociala premien kan också 

delas ut till medlemmarna i kollektivet om de beslutar detta. När marknadspriset överstiger 

prisgolvet så ökar naturligtvis utrymmet för sparande även utan en premie, men premien har 

fortfarande en viktig funktion som incitament för odlare att sälja till fair trade-uppköpare och 

upprätthålla vad som är tänkt att vara en långsiktig affärsrelation.8

För att tydliggöra fair trade-prissättning på ett rättframt sätt kan vi ta exemplet kaffe. 

Kaffepriset är något olika beroende på typ av kaffeböna, arabicabönan har ett högre pris än 

robustabönan som inte har samma smak men är mer vädertålig. Utöver minimipriset betalas 

en premie till odlarkooperativet i fråga. För ekologiskt certifierat kaffe finns ännu en premie 

som tillkommer utöver minimipriset. Förutom fair trade-priset finns också regler om 60 % 

förskottsbetalning skall erbjudas producentorganisationen, det baseras på ett estimat av priset. 

Nedan följer en tabell med aktuella priser, allt är angivet i USD/pound.9

                                                
8 Nicholls & Opal (2005) s. 45-47
9 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/Coffee_SF_January_2008_EN.pdf
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2.3 Premiens konsekvenser för effektivitet

Premien kan analyseras ur olika perspektiv och ge olika slutsatser. Jämfört med en direkt 

donation kan premien, i egenskap av subvention av den aktuella varan, sägas vara ineffektiv. 

Figuren visar hur en premie kräver 

mer arbete för en given nyttonivå än 

motsvarande donation. Budgetlinje B1 

och nyttonivå I1 visar utgångsläget. En 

premie innebär både mer betalt och 

mer jobb vilket illustreras av 

budgetlinje B3 och nyttonivå I2. En 

direkt donation som visas genom den 

brantare linje B2 skulle utan ökning av 

arbetsinsatsen höja nyttonivå till I2.

Premien riskerar minska efterfrågan 

för konventionella produkter som inte 

är rättvisemärkta, å andra sidan 

minskar också utbud då premien kommer allokera om resurser från konventionell produktion 

till fair trade-produktion.10

Premien kan alltså vara ineffektiv jämfört med en direkt donation i en väl fungerande 

ekonomi där arbetskraft på grund av premien skulle allokeras till en mindre produktiv 

verksamhet än tidigare och på så vis gynnas på bekostnad av andra i samma sektor som inte 

får ta del av premien. Givet situationen i de ekonomier där fair trade verkar så kommer 

premien i de allra flesta fall leda till att resurser allokeras till mer produktiva sysslor (enligt 

resonemang om prioritering av de lönsammaste sysslorna, mer om detta i avsnittet 5.2 s.16). 

Arbetet kommer förmodligen substitueras mot fritid (som figuren visar) i mycket liten 

utsträckning. Om arbete kan bytas mot skolgång är detta naturligtvis för barn och unga är 

detta naturligtvis mer positivt.11

                                                
10 Leclair (2002)s. 954-955
11 Hayes (2005)
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3.1 Producentens rational choice

För att titta närmare på den enskilde producentens/odlarens ekonomiska villkor kan vi jämföra 

deras lönsamhet inom Fair trade respektive konventionell produktion. Ett grundläggande 

antagande är naturligtvis att producenter väljer att deltaga i fair trade-samarbetet endast om 

det är, eller åtminstone förefaller vara, lönsamt för dem själva, därav benämningen rational 

choice. Låt oss börja med en 

vinstfunktion för producenter 

som producerar för den 

konventionella marknaden. 

xcp KKK )(     Här står K 

för konventionella marknaden 

eller världsmarknaden, p och c 

för pris och kostnad, x för 

kvantitet. 

På marknader för livsmedel som exempelvis kaffe så är prisvolatiliteten hög beroende på att 

skörden/tillgången på kaffebönor är väderkänslig. Även om efterfrågan på kaffe är stabil så 

betyder det alltså inte att inkomsterna per automatik är lika stabila. Den centrala delen för 

producenterna av fair trade-varor är prispremien, ett garanterat minimipris som oftast 

överstiger världsmarknadspriset, låt oss kalla det )( Fp . 

För att bli fair trade-certifierad och kunna sälja till det högre priset det innebär så krävs det att 

produktionen uppfyller krav angående arbetsvillkor och miljöpåverkan. Med detta följer 

kostnader, såväl direkta kostnader i de fall själva certifieringen är avgiftsbelagd som indirekta 

på grund av att produktionsmetoder måste ändras av hänsyn till de nya striktare kraven. 

Denna kostnad kan dock förväntas minska med tiden då producenten lär sig optimera enligt 

de nya förhållandena. Vi har alltså skillnad i både kostnad och pris jämfört med konventionell 

produktion. Fair trade deltagande är öppet för alla som uppfyller kraven i de regioner där 

dessa organisationer verkar. För att hålla oss till kaffeexemplet så får öppenheten till följd att 

köparorganisationerna inte kan absorbera hela skörden utan endast en del av den. Trots att 

hela skörden är producerad i enlighet med fair trade-krav och således till en högre kostnad så 

får producenterna sälja kaffet till både konventionell och fair trade-marknad. Låt oss kalla 
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andelen fair trade-kaffe sålt till det högre priset Fp  för  1,0 . Nu kan vi skriva 

vinstfunktionen för fair trade-produktion:   xcpp FKFF
))1((    Andelen   är på 

förhand okänd för producenten och varierar från år till år mellan 30 och 50 %12, här har 

organisationerna i konsumentländerna ett ansvar att förmedla information och prognoser för 

att i största mån klargöra villkoren. Både   och prisskillnaden varierar och riskerar att göra 

incitamenten för fair trade-produktion otydliga. Vi kan visa vad som gäller för att fair trade-

produktion skall vara lönsam genom att sätta vinstfunktionerna lika med varandra:

xcp KK )(  =   xcpp FKF ))1((  

Vilket också ger oss sambandet 
KF

KF

pp

cc




*  där *  är den minsta andelen av skörden som 

måste säljas till priset Fp om fair trade-deltagandet skall innebära bättre lönsamhet än 

konventionell produktion.13

Det finns ingen begränsning för antalet medlemmar i Fair trade samarbetet, alla som uppfyller 

kraven är fria att deltaga. En jämvikt kommer att etableras, beroende av: antalet producenter 

som uppfyller kraven,  (andel som säljs till fair trade-uppköpare) och nivån på kraven. 

Eftersom hårdare krav medför högre kostnader för att uppfylla dem så blir detta en avvägning 

mellan antal deltagare/medlemmar och nivån på kraven.14

Producenter kommer med tiden att lära sig kostnadsminimera produktionen under de FT-

villkor som ställs, detta kan dock leda till en extern effekt som gör att kaffeindustri (med 

mera) agglomereras i Latinamerika även om de inte nödvändigtvis har bäst förutsättningar för 

kaffeproduktion egentligen. Kostnadsminimeringen är dock positiv om FT-organisationerna 

förmår sprida ”best practices” mellan kooperativ i olika världsdelar och på så vis göra den 

positiva externa effekten global istället för regional. Ur ett dynamiskt perspektiv kan FT ha en 

viktig roll genom att göra humana produktionsförhållanden billiga och därmed lönsamma för 

fler producenter. 

De kostnadseffektiva företag som kan producera varor under FT-villkor billigast kommer att 

göra det (de har mest att tjäna på det), och de kommer göra det i störst utsträckning. Denna 

                                                
12 Telefonintervju med Daniel Sommerstein den 31 januari 2008, Presskontakt på Rättvisemärkt
13 Jaenichen & Steinrücken (2007) s. 209-212.
14 Ibid  s.213-214.
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grupp producenter är inte nödvändigtvis de mest utsatta utan det är den grupp som med hög 

sannolikhet hade uppfyllt FT-villkor även om ingen premie hade erbjudits. Näraliggande 

produktionsvillkor innebär förhållandevis låga omställningskostnader vilket i sin tur gör att

premien går i störst utsträckning till dem som redan uppfyllde eller nästan uppfyllde kraven 

för FT-certifiering. Implikationerna av detta blir att handeln ökar med de länder med viss 

utveckling (ex. Latinamerika) och subventioneras, däremot riskerar det att göras på bekostnad 

av mängden handel med de länder som inte ligger tillräckligt nära FT-produktionskraven, 

alltså de mindre utvecklade och mer utsatta.

4.1 Fair trade i handelsteoretiska modeller

Syftet med fair trade är primärt att hjälpa utsatta producenter och arbetare i utvecklingsländer 

att förbättra sina levnadsvillkor. Handelsteorins helhetsperspektiv ger möjlighet att dra 

generella slutsatser kring vilka förutsättningar denna samarbetsform har att lyckas med det 

man avser åstadkomma. De handelsteorier som kommer att redogöras för nedan kan ses som 

en början till att utvärdera vilka effekter fair trade kommer att ha på en global nivå. Det är 

särskilt intressant eftersom de många fallstudier som görs, per konstruktion inte kan uttala sig 

generellt om vilka indirekta effekter och eventuella bieffekter som kan bli resultat i de berörda 

marknaderna och ekonomierna. 

Huvudfrågan och utgångspunkten är ”How fair is fair trade?”, intentionerna med fair trade 

ifrågasätts inte, däremot är det viktigt att analysera effekterna av detta system. Både för att 

företeelsen ökar mycket i storlek, och därmed betydelse, och för att risken för oönskade 

effekter i ekonomin som helhet ökar med rörelsens växande omfattning.

Vissa avgränsningar är nödvändiga för att klargöra vilka frågor som handelsteorierna kan ge 

oss svar på. Fokus för dessa modeller är hur olika grupper påverkas av vad som förväntas 

hända med internationell handel. Detta avsnitt innehåller en applikation av Heckscher-

Ohlinmodellen. För att klargöra vad modellen avser så är det lämpligt att först klargöra vissa 

avgränsningar och definitioner. Fokus är alltså om fair trade är rättvist, rättvisebegreppet som 

används här kan förenklat ses som bestående av två delar. För det första: minimikrav på 

arbetsförhållanden, frånvaro av slavarbete och barnarbete, kort sagt respekt för mänskliga 

rättigheter i alla led av produktionen om den skall kunna anses rättvis. Handel som bryter mot 
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något av de nämnda kraven kan påstås vara orättvis. Fair trade garanterar att dessa krav följs

på så vis att de ingår i villkoren för att bli fair trade-certifierad. Den andra delen i 

rättvisebegreppet, som används i modellerna som följer, tar fasta på idealet att de mest utsatta 

ska hjälpas.15 Det är alltså de fattigaste och mest sårbara som fair trade är till för och det är de 

som fair trade-rörelsen avser rikta sina aktiviteter till. Den andra delen i rättvisebegreppet är 

på detta vis kopplat till fair trade-rörelsens syfte. För att förtydliga: rättvisan som avses i de 

här handelsteoretiska modellerna innebär ökade inkomster för de fattigaste. Miljöaspekter 

eller slavarbete behandlas dock inte, det beror i sin tur på att modellerna är strikt ekonomiska 

och inte kan ge oss någon hjälp i andra hänseende. Detta är värt att komma ihåg när resultatet 

av modellerna presenteras, författarna nämner också i inledningen att fair trade är överlägset 

frihandel om vi avser den första delen som nämndes ovan (eftersom det betyder att rättigheter 

respekteras så länge fair trade-reglerna följs). Att fair trade skulle vara överlägset, alltså mer 

rättvist, även i den andra betydelsen kan vi inte ta för givet. Det är just här vi har anledning att 

analysera fair trade med hjälp av handelsteori. Sammanfattningsvis så kan vi omformulera 

den ursprungliga frågan ”How fair is fair trade?” till ”Leder fair trade till att de fattigaste, 

mest utsatta, får högre inkomster?”.

4.2 Frihandel och rättvisa i Heckscher-Ohlin

Genom att analysera inkomsteffekter för olika grupper i en vanlig Heckscher-Ohlin modell 

kan man undersöka om fri handel kan anses rättvis i vår mening eller inte. Detta kommer vi 

göra genom att titta på faktorinkomster på två olika sätt.16

1) Handelns konsekvenser för varje faktor för sig. Vi har lägre produktivitet för en faktor 

som är rikligen förekommande i dess land, enligt Stolper-Samuelson teoremet ökar de 

reala faktorinkomsterna för sådana faktorer (de som förekommer rikligen i respektive 

land). På så vis är handel rättvist, det ökar inkomsterna för de fattigare faktorerna.

2) Global jämförelse, handelkonsekvenser för den grupp som före handel har lägst inkomst. 

Denna grupp måste vara en grupp som i sitt land förekommer rikligen, alla sådana faktorer 

får enligt Stolper-Samuelson ökad inkomst vilket också talar för rättvisa inkomsteffekter 

av fri handel.

                                                
15 Maseland & de Vaal (2002)s. 4
16 Maseland & de Vaal (2002)s. 6
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4.3 Hur rättvist är fair trade? /Fair trade i H-O

I  den här analysen tolkas prispremien som om den var en kvot. Vi undersöker dess 

konsekvenser i en Heckscher-Ohlin-värld där fair trade konsumeras i ett rikt land, och varorna 

som är arbetsintensiva produceras i ett fattigt land. Premien är alltså en kvot i meningen att 

den minskar handeln i den aktuella varan, en direkt följd av detta är att vinsten för respektive 

rikligt förekommande produktionsfaktor minskar enligt Stolper-Samuelson teoremet.17 Vi får 

dock inte glömma bort att premiens mest grundläggande egenskap och primära syfte är att den 

utgör en inkomstökning för fattiga producenter och odlare. Vilken av effekterna som 

överväger beror på varans priselasticitet, det vill säga ju mindre elasticitet desto mindre 

kvoteffekt. För att tydliggöra jämförelsen med fri handel gör vi den i samma ordning.

1) Handelns konsekvenser för varje faktor för sig. I detta fall överväger kvoteffekten eftersom 

vi här tittar på alla faktorer, inte bara den rikligt förekommande i det fattiga landet som får del 

av premien. För övriga rikligt förekommande faktorer minskar alltså vinsterna jämfört med fri 

handel och därför kan fair trade sägas vara mindre rättvist (dock fortfarande rättvist, i vår 

mening). 

2) Global jämförelse, handelkonsekvenser för den grupp som före handel har lägst inkomst. 

Här beror utfallet på vad nettoeffekten av de båda premie/kvotkomponenterna blir, 

priselasticiteten är alltså avgörande. Huruvida fair trade är överlägset fri handel är alltså 

beroende på vilka varor som omfattas och deras respektive priselasticitet. Elasticiteten 

återkommer vi alltså till igen och det förefaller vara en av de tydligaste slutsatserna vi kan dra 

av denna analys, mer om detta längre fram i diskussionen.18

Vi har i modellen utvärderat hur handel och fair trade påverkar rättvisan definierad som 

inkomstökning för de med lägst inkomst i utgångsläget. Att rättvisan definieras så beror på att 

modellerna inte kan säga oss något om rättvisa med avseende på arbetsförhållande och respekt 

för mänskliga rättigheter annat än att fair trade innebär krav för detta. Både inkomstökning 

och produktionsvillkor är centrala delar i fair trade-verksamhetens syfte så avgränsningen gör 

inte modellen oanvändbara men de ger heller ingen helhetsanalys. Här kan vi notera en viktig 

                                                
17 Ibid s.17
18 Ibid s.18
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poäng, nämligen att vi har två grundläggande delar i fair trade konceptet som inte 

nödvändigtvis måste hänga ihop. Dels prispremien till producent, som för konsumenten med 

få undantag innebär en prishöjning, dels säkerställandet av rättvisa produktionsvillkor. 

Premien är naturligt nog orsaken till de marknadseffekter/störningar som diskuteras i den här 

uppsatsen och även orsaken till merparten av den kritik som fair trade fått från ekonomer runt 

om i världen. Vid första anblick kan kraven på anständiga arbetsvillkor uppfattas som en rakt 

igenom eftersträvansvärd sak, men vid närmare eftertanke blir det uppenbart att anständiga 

arbetsvillkor ger utrymme för en hel del godtycke. Dessutom är det inte så enkelt som att ju 

högre krav på arbetsvillkor desto bättre, förenklat så har vi ett negativt samband mellan 

kostnader (eller produktionsmängd) och krav på arbetsvillkor. Samtidigt är minimivillkor för 

arbetsförhållanden ett effektivt sätt att undvika och minska avarter som slavarbete och direkt 

hälsofarliga arbetsmetoder.

En viktig sak tydliggör den här analysen. För att förstå alla konsekvenser av fair trade, och i 

synnerhet prispremien, så kan vi inte inskränka oss till att se de direkta vinster som 

mottagarna av premien får. För att undvika bieffekter som exempelvis kvoteffekten bör fair 

trade omfatta relativt inelastiska varor. Detta märker naturligtvis fair trade organisationerna 

själva eftersom en vara med låg priselasticitet kommer att vara mer lönsam än en med högre 

elasticitet. Dessutom innebär själva fair trade märkningen ett mervärde för många 

konsumenter och minskar alltså elasticiteten. I övrigt bör vi nog vara försiktiga med att dra 

konkreta slutsatser av analysen, mer förfinade modeller behövs för att dra säkra slutsatser. 

Vad vi har i den handelsteoretiska modellen är att betrakta som början till en kartläggning till 

de effekter och bieffekter vi har att vänta oss om fair trade fortsätter att öka i den nuvarande, 

höga takten. 

4.4 Geografisk koncentration och globala effekter

Fair trade-rörelsen har sina rötter i Latinamerika och är därför naturligt nog mer utbredd i 

denna del av världen än på andra platser. Prispremien får därmed också en geografisk 

koncentration till främst Latinamerika.19 Ingen avsikt ligger förmodligen bakom detta, det är 

bara resultatet av att fair trade länge varit etablerat där. Det kan dock ha vissa oönskade 

följder särskilt för producenter och odlare i andra fattiga (och fattigare) delar av världen. 

Premien är i realiteten inte bara en subvention till anständiga arbetsvillkor och löner utan 
                                                
19 http://www.fairtrade.net/uploads/media/Final_FLO_AR_2007_03.pdf  s. 14
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också en subvention till produktion och odling i de regioner där fair trade är verksamma, 

risken är att fair trade leder till ett felaktigt specialiseringsmönster. Om man subventionerar 

produktion där förutsättningarna egentligen inte är optimala utan bättre lämpar sig för någon 

annan typ av produktion så kan fair trade premien hindra övergången från den olönsamma 

produktionen på grund av att premien på ett artificiellt sätt hjälper till att göra den lönsam. En 

strukturomvandling innebär stora mödor på kort sikt men är i många fall nödvändig på längre 

sikt, premien riskerar alltså att försena en sådan i värsta fall. Dessutom ökar den totala 

produktionen av den aktuella varan och sänker därmed priset för övriga producenter som 

verkar på platser där möjligheten till fair trade och dess prispremie inte finns. I ett sådant fall 

hjälps en grupp delvis på bekostnad av en annan lika fattig och utsatt grupp. För att ta kaffe 

som exempel så är produktionen av denna vara stor i Vietnam men fair trade är lång ifrån lika 

utbrett där som i latinamerikansk länder ännu.

5.1 Fair trade och Konkurrens

Bristande konkurrens är kännetecknande för många av de marknader där fair trade 

organisationer verkar. Detta stycke kommer att behandla teorier gällande monopson på 

arbetsmarknaden, men även bristande konkurrens på kreditmarknaden och marknader för 

insatsvaror. Ett av målen för fair trade är att minska utsattheten som kan uppstå när företag 

utnyttjar odlares ekonomiska situation. Detta kan ta sig uttryck i prisdiskriminering och 

utnyttjande kontraktsvillkor, och även monopson eller oligopson vilket vi kommer att 

analysera mer ingående. Fair trade produktion sker i kooperativ vilket för med sig potentiellt 

marknadsförbättrande effekter genom att ekonomiskt utsatta odlare och producenter stärker 

sin förhandlingsposition. 

5.2 Arbetsmarknaden i de länder där FT verkar

Fair trade inriktar sig på länder med relativt låg utvecklingsgrad och dessa länders 

arbetsmarknader skiljer sig naturligtvis från de industrialiserade ländernas.  Den ekonomiska 

situationen för en genomsnittlig arbetare/odlare skiljer sig främst från den industrialiserade på 

så vis att heltidsanställning inte är normen. Den normala sysselsättningen är snarare en 

blandning av jordbruk, självhushåll och småskalig handel med hantverk. När industriländers 
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arbetsmarknader (alltså arbetsmarknader med många arbetsgivare och därmed konkurrens om 

arbetskraft) analyseras så är värdet av fritid relevant som en undre gräns för lönenivån. Valet 

för individer på de arbetsmarknader vi behandlar här kommer i de flesta fall inte vara en 

avvägning mellan arbete och fritid utan snarare en avvägning mellan vilka aktiviteter 

individen i fråga skall ägna sig åt.20 Detta kan lämpligen analyseras som ett rational choice, 

där valet står mellan olika självförsörjande aktiviteter eller arbete för en marknad (lönearbete, 

hantverk eller odling av något som kan säljas). Individen kommer att ägna sin tid åt de 

aktiviteter som lönar sig mest, beroende på lönenivå och prisnivå på de varor som individens 

kan producera. Istället för en avvägning mellan arbete och fritid är detta en liknande 

avvägning men mellan olika produktiva aktiviteter som individens kan sysselsätta sig med. 

Genom att titta närmare på arbetsutbudet kan vi härleda arbetsutbudskurvan och visa dess 

mikroekonomiska grund. I ett teoretiskt tillstånd av perfekt konkurrens så har vi:

marginalprodukten av arbete = lönenivå = marginalnyttan av fritid. I de fall där lönenivån är 

mindre än marginalnyttan av fritid så uppstår frivillig arbetslöshet vilket kan vara relevant i en 

beskrivning eller analys av ett i-land. I de länder och förhållanden vi undersöker så finns 

arbetslöshet i stor utsträckning trots att marginalnyttan av fritid är mindre än lönenivån.21

Poängen med detta resonemang är att nyttan av fritid inte är relevant som begränsning, utan 

snarare efterfrågan. På en arbetsmarknad med stort utbud av arbetskraft och liten efterfrågan 

och konkurrens mellan arbetsgivarna drivs lönenivån ner till den inkomstnivå som individens 

övriga (lågproduktiva) alternativ genererar. En representativ individ utan anställning som 

optimerar rationellt kommer att ägna sig åt de lågproduktiva aktiviteter som är mest 

lönsamma. Dessa aktiviteters nytta kommer att vara lägre än lönearbete (individen antas vara 

ofrivilligt arbetslös) men större än nyttan av fritid. En bonde eller arbetssökande har med 

största sannolikhet ingen möjlighet att värdera fritid, nästan all vaken tid ägnas istället åt att 

skaffa inkomst eller möjligtvis självhushåll i en bondes fall. Syftet med detta stycke har varit 

att visa hur dessa lågproduktiva aktiviteter (jordbruk, självhushåll eller hantverk) istället för 

marginalnyttan av fritid utgör en nedre begränsning vid härledning av arbetsutbudskurvan.22

Detta kommer visa sig ha implikationer för analysen av monopson/oligopson.

                                                
20 Hayes & Moore (2005)s. 5
21 Hayes (2005)s. 6
22 Hayes (2005)s. 7
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5.3 Monopson

På de aktuella marknaderna är arbetsgivarna och uppköparna ett fåtal vilket gör det relevant 

att analysera denna marknad som ett monopson/oligopson. I stycket ovan beskrevs hur 

lönenivåer grundas på produktiviteten i alternativa sysselsättningar såsom hemarbete/hantverk 

snarare än värdet av fritid, en förutsättning för detta är också en svag konkurrens från 

arbetsgivarna om arbetskraften. Den svaga konkurrensen om arbetskraft kan i detta fall leda

till möjlighet för arbetsgivare att pris/lönediskriminera och betala löner som bara ligger något 

över den inkomstnivå som de lågproduktiva alternativen sysselsättningarna ger. 

Prisdiskriminering förekommer främst på marknader där affärer görs ute på landsbygden där 

varorna odlats eller producerats. Om detta istället samlas till en marknadsplats eller en fabrik 

samlas också information om tillgång och efterfrågan vilket tenderar minska både spridningen 

i pris och möjligheten till prisdiskriminering.23

Figuren visar en situation där en ensam arbetsgivare finns på en lokal/regional arbetsmarknad, 

vi har alltså ett monopson. Detta tar sig uttryck på så vis att MLC (marginalkostnaden för 

arbetskraft) har dubbelt så brant lutning som lönen W i figuren, på samma sätt som 

marginalintäktskurvan för ett monopol är dubbelt så brant som efterfrågekurvan. Anledningen 

till detta är att arbetsgivaren tvingas höja lönen för alla anställda när en ytterligare arbetare 

skall anställas. 

                                                
23 Hayes & Moore (2005) s. 6
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Arbetsutbudskurvans utseende har vi diskuterat ovan och MRPL, marginalprodukten av 

arbete, lutar nedåt i enlighet med antagandet om avtagande marginalproduktivitet för en given 

mängd kapital (exempelvis en fabrik i det här fallet).24 Monopsonet vinstmaximerar i vanlig 

ordning där MRPL = MLC. Som utgångspunkt kan vi jämföra jämvikten vid perfekt 

konkurrens med jämvikten när vi har ett monopson som prisdiskriminerar. Det är två olika 

situationer som trots olikheten innebär att samma mängd arbetskraft anställs. 

Jämvikt 1) Vid perfekt konkurrens har vi en mängd arbetsgivare som tillsammans betalar 

totalt rektangeln 22 AwOn i lön. Denna jämvikt representerar alltså en väl fungerande 

arbetsmarknad. Jämvikt 2) Ett prisdiskriminerande monopson vinstmaximerar genom att 

minimera löneutgifterna till varje arbetares minsta accepterade lönenivå, dess totala 

löneutgifter representeras då av ytan '2 AOOn . En situation som den senare kan liknas vid det 

utnyttjande förhållande som uppstår när kringresande uppköpare av exempelvis kaffe eller 

hantverk kan prisdiskriminera, alltså något fair trade-rörelsen försöker motarbeta.

När monopsonet inte har möjlighet att prisdiskriminera så kommer vinstmaximering leda till 

jämvikt i punkt C, där MRPL = MLC, antalet anställda reduceras alltså mot tidigare från 2n

till 1n . Löneutgifterna utgörs av rektangeln 11BwOn  och monopsonvinsten utgörs av 

rektangeln BCDw1 , det vill säga intäkter – lönekostnader.25 Monopsonets vinstmaximering 

innebär således en minskning av produktionen till en suboptimal nivå jämfört med perfekt 

konkurrens och sett ur både samhällsekonomiskt perspektiv och arbetarperspektiv. 

                                                
24 Hayes (2005) s. 9
25 Hayes (2005) s.10
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Det finns olika sätt att undvika att monopsonet vinstmaximerar genom att minska produktion 

och anställning. Ett fackförbund eller minimilön kan föra jämvikten närmare situationen som 

följer av perfekt konkurrens, förutsatt att fackförbundet inte missbrukar sin lönesättningskraft 

och att nivån på minimilönen är korrekt satt. Fair trade-kooperativ kan fungera som substitut 

för fackförbund/minimilön. Det gemensamma funktionen är att fair trade-kooperativ liksom 

ett fackförbund, gör arbetsutbudskurvan perfekt elastisk nedåt vilket illustreras genom den 

feta UMLC -linjen i figur 2.26 Poängen är att kooperativet kan hindra att produktion och 

antalet anställda minskas enligt tidigare resonemang om monopsonets vinstmaximering.27

UMLC visar arbetsutbud med fackförening. Den vinklade delen av UMLC kommer justeras 

uppåt och till höger till jämvikt i punkt A (identisk med perfekt konkurrens) under villkoret att 

inte bara ser till de ursprungliga medlemmarnas intresse utan ser till arbetarna som en grupp. 

Fair trade agerar i alla sina medlemmars intresse på så vis att alla som uppfyller kraven för 

certifiering är välkomna som nya medlemmar. Fair trade fungerar alltså, genom sin 

organisationsstruktur som bygger på producentkooperativ, som ett skydd mot 

prisdiskriminerande monopson. 

Fair trade premien kan jämföras med en direkt donation i effektivitetshänseende vilket vi gör 

närmare i avsnittet om premien, dess konsekvenser och effektivitet. Beroende på 

omständigheterna kan premien antingen vara ineffektiv, om den drar resurser från en mer 

produktiv verksamhet, eller effektivitetshöjande i de fall då premien flyttar resurser från en 

mindre produktiv verksamhet. Fair trade premien ökar värdet på arbete som utförs för en 

                                                
26 Hayes (2005) s.11
27 Hayes & Moore (2005) s.7
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marknad, som tidigare nämnts kommer arbete sannolikt flyttas från självförsörjande 

hemarbete (alltså en ineffektiv verksamhet till en mer produktiv) snarare än från arbete till 

fritid. 

5.4 Bristande prisinformation bland producenter 

Information om aktuella priser är självklart en viktig förutsättning för att en marknad skall 

fungera väl. Exempelvis kaffepriser bestäms genom handel på börser i London och New 

York, dessa prisuppgifter är lättillgängliga via tidningar och Internet. Kaffeodlare har dock 

inte alltid tillgång till vare sig massmedia eller telefon och får därmed betydligt svårare att 

hålla sig uppdaterade med prisinformation som är viktig för deras affärer. I värsta fall är de 

beroende av så kallade coyotes för prisinformation, alltså en mellanhand vars intresse är ett så 

lågt pris som möjligt. Genom att organiseras i kooperativ kan odlarna tillsammans investera i 

telefon eller dator för att undvika dåliga affärer och skydda sig mot den utsatthet som 

informationbrist innebär. Ett kooperativ har också större möjlighet att investera i lager så att 

odlarna får större kontroll över tidpunkt och pris vid försäljning av skörden. Även vågar 

tillhandahålls av mellanhänder som naturligtvis har ett incitament att manipulera vågen så att 

den visar mindre än korrekt vikt. Genom att gå samman i kooperativ och göra relativt enkla 

investeringar kan alltså odlarna skydda sig från att bli utnyttjade av uppköpare, detta är 

relevant även för de kooperativ som är fair trade-certifierade för även de säljer oftast 

merparten av produktionen till andra än fair trade-uppköpare vilket togs upp i avsnittet om 

producentens rational choice.28

5.5 Bristande konkurrens på andra marknader

Fair trade kooperativen fungerar som motvikt till aktörer med stor marknadskraft även på 

marknader för bland annat jordbruksutrustning. Enskilda odlare och hantverkare är betydligt 

mer sårbara och utsatta för utnyttjande villkor som ställs från uppköpare och leverantörer. 

Frånvaro av konkurrens och tillgång till banktjänster är ett stort problem eftersom 

investeringar försvåras. Fair trade arbetar med att genom mikrofinansinstitut tillhandahålla 

vanliga banktjänster utan att låsa sig till vad konventionella banker godkänner som säkerhet.29

                                                
28 Nicholls & Opal (2005) s 33-34.
29 Hayes (2005) s. 14
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6.1 Empiri

Empiridelen som följer syftar till att ge en sammanfattande bild av vad fair trades 

prismekanism har för effekter. Storleken på inkomstökningen för bönder utreds närmare, 

effektivitetsfrågor angående resursanvändning diskuteras och strategin eller eventuellt bristen 

på strategi i premieanvändande diskuteras också. En så bred samling av artiklar som möjligt 

har använts för att få en någorlunda rättvis helhetsbild av empirin på dessa områden.

6.2 Inkomstökning

Ett av de primära målen för hela Fair trade-rörelsen är att öka deltagarnas inkomst, därför är 

det intressant att undersöka närmare hur man lyckats med detta. 

Inkomstökningen beror i huvudsak på tre faktorer. 

1) Skillnaden mellan fair trades minimipris och rådande världsmarknadspris.

2) Andelen varor som kan säljas till fair trade-pris.

3) Hur den ökade inkomsten fördelas och används i kooperativet.

6.2.1 Prisskillnaden

Vi har tidigare noterat prisvolatiliteten på kaffemarknaden, samma ojämna prisutveckling har 

kunnat observeras även på andra marknader, exempelvis kakaomarknaden som visas i 

diagrammet30. Vid höga världsmarknadspriser har minimipriset ingen betydelse och 

inkomstökningen blir mindre. Å andra är naturligtvis inkomstökningen desto viktigare när 

priserna är låga, minimipriset innebär en stabilitet och större förutsägbarhet i inkomsten vilket 

uppskattas av producenterna.31

                                                
30 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/Cocoa_Price_Chart_94-07.pdf
31 Ronchi (2002) s. 10
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Det finns självfallet många studier som undersökt hur mycket inkomsten ökar för de 

producenter som deltar i fair trade-samarbetet. För att få en uppfattning av hur fair trade 

lyckas med att höja inkomsten för sina medlemmar följer en sammanfattning av olika studier 

som gjorts på detta område. Sammanfattningen görs utefter ordningen på de tre punkterna 

ovan. 

Den högsta skillnaden mellan fair trade pris och det konventionella marknadspriset som 

förekommer i de studier jag tagit del av är en ökning på 200 %.32 Ett kaffeproducerande 

kooperativ i Tanzania sålde 2002-2003 fair trade-kaffe för 167 % högre pris än det pris de 

erhöll på den inhemska marknaden (2,91$/kg jämfört med 1,09$/kg)33, också det en 

anmärkningsvärd höjning. Vidare rapporteras om prisskillnader i fallande ordning 100 % i 

Nicaragua och Mexico, upp till 95 % i Bolivia, mellan 25 % och 60 % i Costa Rica och en 

obetydlig prisökning för ett bananplantage i Ghana.34 Studien i Costa Rica gällde en längre 

tid, perioden 1989-1995 (därav spannet 25-60 %), ökningen var i genomsnitt 39 %.35

Det är varken enkelt eller lämpligt att dra några större slutsatser efter denna korta översikt, 

meningen är att ge en uppfattning om storleksordningen på skillnaden i pris för fair trade 

producenter. Till största delen beror skillnaden på världsmarknadsprisets nivå och dess 

                                                
32

Taylor (2002) s.18
33 Parrish et al. s.182-183.
34

Schmelzer (2007)
35

Ronchi (2002)
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förhållande till minimipriset. Det priset som producenterna erhåller beror också på hur stor 

efterfrågan det finns på fair trade-varor just när varorna klara för leverans. Spannet från 200

% ökning till en obetydlig ökning kan tyckas utgöra ännu en källa till osäkerhet för 

producenterna men visar egentligen hur mycket världsmarknadspriset skiftat jämfört med fair 

trades minimipris. Resultatet för producenterna är trots allt en större inkomststabilitet.

6.2.2 Andelen varor som säljs till fair trade-pris

Denna andel är densamma som benämndes   i avsnittet om producentens rational choice. 

Som rubriken antyder avses den andel mellan 0 % och 100 % som säljs till fair trade-

uppköpare och därmed betingar det högre fair trade-priset. Liksom prisskillnaden varierar 

denna andel om än inte lika kraftigt. De uppgifter om andelens storlek som jag funnit varierar, 

som mest 52 % 36, vilket var den genomsnittliga andelen vid den 6-åriga studien i Costa Rica 

som också nämndes vid fotnot 35. Svenska Rättvisemärkt uppger att andelen ligger mellan 30 

och 50 %37, Bechetti och Constantini anger ett totalt genomsnitt på 42 %, men det framgår 

inte mer precist för vilken period detta gäller.38 Hudson & Hudson anger att andelen fair 

trade-kaffe som 1999 såldes till fair trade-pris var 50 %.39 Från Tanzania rapporteras ungefär 

1/340 för 2002-2003, och vidare finns något oprecisa uppgifter om ”låg andel” från El 

Salvador och Nicaragua.41

I avsnittet ”Producentens rational choice” resonerades kort om ett eventuellt samband mellan 

prisökningen och andelen, det resonemanget fortsätter nedan. Hur stor andelen varor som säljs 

till fair trade-pris blir bestäms dels av antalet producenter som uppfyller fair trades 

certifieringskrav och deltar i samarbetet, dels hur stor efterfrågan är från 

konsumentmarknaderna. Eftersom medlemsantalet inte är begränsat till annat än kraven för att 

bli certifierad så kan man förvänta sig att en säsong med stor prisskillnad kommer fungera 

som incitament för fler producenter att ansluta sig till fair trade för att kommande säsonger 

dela på inkomstökningen och i viss utsträckning minska andelen varor som säljs till fair trade-

priset (givet att efterfrågan är konstant). De tillfällen då prisskillnaden är stor så ökar 
                                                
36  Ronchi (2002)
37 Telefonintervju med Daniel Sommerstein den 31 januari 2008, Presskontakt på Rättvisemärkt
38

Bechetti & Constantini (2005) 
39 Hudson & Hudson (2003) s. 3-4
40 Parrish et al. (2005) s.182
41

 Schmelzer (2007)
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förmodligen skillnaden i pris även för konsumenten vilket kan minska den efterfrågade 

kvantiteten. Det är rimligt att anta att det finns åtminstone ett svagt negativt samband mellan 

prisskillnad och andelen, prisskillnaderna bör få visst genomslag i konsumentpris och på så 

vis minska efterfrågan om än i liten utsträckning då fair trade-varor som kaffe tenderar att 

vara relativt inelastiska. 

Slutsatsen blir alltså att för att få en uppfattning om den inkomsteffekt som fair trade 

åstadkommer så är det närmast vilseledande att enbart beakta fair trades minimipris och 

premiesystem. För att få en helhetsuppfattning krävs insikt i de faktorer som tillsammans 

bestämmer storleken på inkomstökningen, dessa är alltså dels fair trade-priset och dels

andelen varor av den totala produktionen som säljs till fair trade-pris. Andelen beror alltså i 

sin tur både på antalet deltagare som säljer fair trade-produkter och efterfrågan på fair trade-

produkter i konsumentländerna och eventuellt skillnaden mellan aktuellt världsmarknadspris 

och fair trade priset, givet ett visst genomslag i form av ökad prisskillnad även för konsument 

och viss priselasticitet. 

6.3 Effektivitet

Kritik har riktats mot den ineffektivitet som bland andra Lindsey (2004) menar finns inbyggt i 

Fair trades struktur. Att inkomsten ökas för fair trade-medlemmar verkar vara ett faktum (om 

än i varierande grad), men en viktig fråga återstår: vilka resurser går åt för att erbjuda denna 

hjälp? Det påpekas ofta i samband med effektivitetsdiskussioner att fair trade till stor del 

innebär icke-monetära fördelar för de deltagande exempelvis hälso-, utbildnings- och 

demokratiprojekt.42 Dessa effekter är därmed än mer svårmätta men bör ändå noteras. 

Ett vanligt förekommande argument är att prisökningen som konsumenter betalar inte når 

fram till producenten i särskilt hög grad. Det överpris som konsumenter betalar fördelas 

främst till mellanhänder (uppköpare, grossister och återförsäljare) vilket innebär att endast en 

bråkdel blir kvar till producenten, jämför med det teoretiska avsnittet om premiens 

konsekvenser för effektivitet. Precis som i fallen med prisökning och andel varor sålda till fair 

trade-pris så finns ganska varierande uppgifter om relationen mellan överpris och 

                                                
42 Nicholls & Opal (2005) s. 206
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producentpremie. Den brittiska matvarukedjan Sainsbury’s sålde fair trade-bananer till fyra 

gånger priset för vanliga bananer, av detta enorma överpris kom bara 16 % producenten till 

godo, 55 % till mellanhänder och resten (29 %) till Sainsbury’s.43 I en studie av Nestlé och 

Cafédirect uppges att av överpriset på 34 % nådde endast 4 % producenterna.44 Av starbucks 

överpris på 1,5$ gick 43 % till producenter.45 De flesta studier ger alltså kritikerna rätt i att en 

bråkdel når producenterna. Att den bråkdelen varierar en hel del beror delvis på att inte exakt 

samma mått och definitioner använts i alla studier. Det finns dock exempel på betydligt bättre 

och effektivare förhållande mellan över pris och premie, fair trade-bananer i Schweiz säljs till 

nära nog samma pris som vanliga bananer.46 Också i USA finns exempel där bananer och 

kaffe säljs till samma pris som konventionella varor.47 Schweiz är det land i världen där fair 

trade har totalt sett störst marknadsandelar (56 % på bananmarknaden)48, en möjlig förklaring 

till detta är att fair trade-marknaden har mognat där på ett annat sätt än i övriga västvärlden. 

Höga marknadsandelar och större konkurrens har bidragit till att pressa ner de höga 

marginaler som observeras i de flesta andra länder. Att betala mer i tron att producenterna får 

hela, eller ens merparten av, överpriset verkar alltså vara en villfarelse. För att vara effektivt i 

den mening som diskuterats här, krävs att fler marknader mognar och att de höga påläggen 

minskar betydligt.

En trend som diskuterats på senare år i fair trade-sammanhang och som riskerar bidra till 

denna ineffektivitet kallas för mainstreaming. I korthet innebär mainstreaming att fler och fler 

stora livsmedelsföretag exempelvis Starbucks, Nestlé och Tesco ansluter sig till fair trade-

samarbetet. Argumenten för mainstreaming är att det för med sig en kraftigt ökad 

tillgänglighet och högre marknadsandelar. Motståndare till denna utveckling menar att de 

stora företagen sviker de ursprungliga idealen om långsiktighet och engagemang för 

producenterna.49 Flera forskare (se bland andra Moore (2004) s.83) menar att mainstreaming 

medför en förtunning, ofta benämnt dilution av fair trades värdegrund. Flera studier visar att 

de stora företag som på senare tid anslutit sig, ser fair trade som ett bra sätt att visa företagets 

sociala ansvarstagande. De många exemplen på dessa företags höga pålägg på fair traded-

                                                
43 Stecklow & White (2004)
44 Mendoza & Bastiaensen (2003)
45 Zehner (2002)
46 Hulm (2006)
47 Stecklow & White (2004)
48 Schmelzer (2007)
49 Macdonald (2007) s.806-808
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varor antyder att det förmodligen är ett kostnadseffektivt sätt att symboliskt addera ett mått av 

socialt ansvarstagande till sitt varumärke.50

De varor som fair trade innefattar handlas vanligtvis i handelskedjor där varje part måste ta 

sin marginal, en tendens finns alltså tyvärr att dessa marginaler ökar framförallt i sista ledet 

(återförsäljare - konsument). Att priset för konsument ökas oproportionerligt mycket beror 

naturligtvis på en relativt hög betalningsvilja hos de ofta kallade etiska konsumenterna. För att 

sammanfatta är ökade marginaler negativt ur effektivitetssynpunkt. Om slutpriser för fair 

trade-varor kunde hållas på samma nivå som för konventionella varor så skulle effektiviteten 

ökas betydligt i meningen: mindre resurser skulle behöva användas för att ge samma positiva 

effekt för producenterna.

Det finns naturligtvis olika sätt att se på beteendet hos fair trade konsumenter, etiska 

konsumenter. Om konsumenter förväntar sig att det överpris de betalar ska gå oavkortat till 

producenten så får skillnaden mellan konsumentens överpris och producentens premie ses 

som spill. Det är också tänkbart att det finns konsumenter som känner till mer om hur fair 

trade fungerar, men fortfarande föredrar att köpa sådana varor exempelvis på grund av 

information om arbetsförhållandena vid produktionen. Denna, mer medvetna fair trade-

konsument kan, så länge överpriset inte är för högt, tycka att fördelarna med fair trade-varan 

överväger det spill som går till mellanhänder. Genom denna uppsats fokuseras självklart på 

ekonomiska aspekter och framförallt premien och inkomstökning för producenterna men man 

får inte glömma att en kanske lika stor del i syftet med fair trade är säkerställandet av 

anständiga arbetsförhållanden. Inga anspråk görs på att närmare analysera dessa frågor, 

förutom möjligen i avsnitten om rättvisa och handel, men det förtjänar ändå att påpekas i detta 

sammanhang.

För att sätta inkomsteffekten i sitt sammanhang så kan fair trade jämföras med andra liknande 

initiativ. Den sociala premien kan jämföras med en donation genom en hjälporganisation 

(jämför också här med avsnittet premiens konsekvenser för effektivitet), vilket gjorts i en 

studie där tyska hjälporganisationen Brot für die welt jämförts med Schweiziska fair trade-

organisationen Max Havelaar. De båda organisationstyperna är lika såtillvida att de har 

liknande syfte och de har en viss mängd kostnader för administration, marknadsföring och 
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certifiering i fair trade-fallet. Det är alltså relevant i effektivitetshänseende att jämföra 

kostnaderna med de donationer/transfereringar som åstadkoms av respektive organisation. 

Max Havelaar räknar med att de under 2002 haft 30 % högre intäkter än om de sålt 

konventionellt kaffe och av 27,5 miljoner schweiziska franc så kan alltså 8,25 miljoner ses 

som den summa som var disponibel för transferering före kostnader. Kostnader för 

administration certifiering och marknadsföring uppgick samma period till 2,8 miljoner franc. 

Detta år gick alltså 34 % av de ökade intäkterna till omkostnader. Brot für die welt uppger att 

deras totala insamling 2002 var 76,7 miljoner € varav 13,9 miljoner var kostnader för 

administration och pr, 22 % av intäkterna gick alltså till omkostnader. Brot für die welt är 

uppenbarligen den betydligt större av de båda organisationerna och möjligen finns 

skalfördelar men skillnaden i effektivitet sett som kostnad/donation är tydligt till fair trade-

organisationens nackdel.51  

6.4 Premieanvändande – Behovet av diversifiering (Exit strategies)

Kritiker menar att de ofta låga världsmarknadspriserna på de varor som fair trade handlar med 

beror på en utbredd överproduktion.52 Om det stämmer så finns risken att fair trade endast 

fördröjer en plågsam omstrukturering där miljoner människor för sin egen välfärds skull 

borde hitta en annan, mer lönande sysselsättning. Flera forskare, se bland andra Schmelzer 

(2007) påminner om att fair trade bör vara en tillfällig lösning och inte permanent stöd, annars 

riskerar premien att verka allokeringsstörande. I nuläget är fair trade totala marknadsandelar 

små men riskerna ökar i takt med att fair trade växer. Det som bör undvikas är alltså att 

småskalig och ineffektiv produktion gynnas, incitamenten för att byta näring till något mer 

lönsamt måste finnas kvar. 53 Om premiens funktion var att hålla kvar fattiga människor i u-

länderna i näringar och branscher som på sikt inte har potential att bli lönsamma vore det 

mycket olyckligt. Som Hayes visar (se MRPL f  i figuren på s. 18), höjer premien värdet på 

produktionen av respektive fair trade-vara och mer resurser tas i anspråk för dess produktion. 

Han menar att detta resulterar i att arbetskraften används på ett mer produktivt sätt, det må 

vara riktigt i en övergångsfas men på längre sikt kan det inte bortses ifrån att det är på 

konstgjord väg.

                                                
51 Jaenichen & Steinrücken (2007)
52 Radioprogrammet Econtalk med Mike Munger Ph.D. i politisk ekonomi, Duke University, USA.
53 Matthias Schmelzer (2007)
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En central fråga i detta sammanhang gäller premiens användande, vad investeras den i? 

Tanken är att den sociala premien skall ge utrymme för sparande och investeringar, som 

nämnts på tidigare (s. 5). Här finns ett antal tänkbara kategorier av vad premien investeras i.

1) Ökad konsumtion. En del av producenternas inkomstökning går naturligtvis alltid till 

konsumtion, men med utgångspunkt i att fair trade-deltagandet bör vara tillfälligt så bör 

sparkvoten (av premien) vara betydande.

2) Investering i befintlig verksamhet. Vanligtvis går en stor del av investeringarna till den 

verksamhet som redan bedrivs av producenten, att byta näring är i de flesta fall en svår 

omställning och det går inte att bortse ifrån att premien i första hand är ett incitament till att 

fortsätta med den befintliga verksamheten då den blir mer lönsam.

3) Infrastrukturella investeringar. Dessa satsningar är i de allra flesta fallen 

verksamhetsneutrala och användbara även efter en omstrukturering.

4) Diversifiering. Investeringar i andra näringar än den nuvarande, kommer av förklarliga skäl 

inte högst upp på prioriteringslistan. 

5) Förbättrade produktionsförhållanden. Medför i många fall högre kostnader, eftersom det är 

bättre produktionsförhållanden många konsumenter värderar så är detta i sig relativt 

oproblematiskt.

Användningen av den sociala premien sker genom demokratisk omröstning, antingen delas 

hela premien ut till medlemmarna eller också går den till gemensamma investeringar. 

Utdelning till medlemmarna är vanligt och omfattande, den går mestadels till konsumtion och 

investeringar i befintlig verksamhet. Gemensamma investeringar är ofta av 

infrastrukturkaraktär, ingen garanti eller miniminivå för dessa investeringar finns dock därför

tenderar tyvärr investeringarna att göras osystematiskt.54 Beroendet av fair trade kan också ta 

sig uttryck i en minskning av entreprenöriella initiativ, raka motsatsen till vad som krävs för 

en lyckad diversifiering.55 Sålänge premien inte systematiskt styrs, åtminstone delvis, till 

diversifiering så fattas det strategiska element och verkliga incitament som behövs för att 

hjälpa producenterna att på längre sikt bli självständiga och självförsörjande. Såkallade exit 

strategies tar ofta formen av projekt men är inte något genomgående eller obligatoriskt för fair 

trade-organisationer.
                                                
54 Parrish et al. (2005) s.182-184
55 Littrell & Dickson (1998) s.181
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Flera forskare föreslår, för att undvika de negativa effekter som nämnts, tydligare styrning 

mot diversifiering och minskat beroende av fair trade genom en reglerad tidsbegränsning i 

deltagandet. 56 Även Moore (2004) förespråkar tidsbegränsning av anledningen att samarbete 

i nya områden och med nya grupper då underlättas. Med tanke på den nuvarande geografiska 

koncentrationen till vissa områden vore detta önskvärt.

7.1 Slutsats

Som avslutning på den här uppsatsen följer här en genomgång av de slutsatser som dragits. 

Teorin om incitamenten för deltagande i fair trade som ett rationellt val visar vikten av att 

tydliggöra villkoren för deltagande i form av information om prognoser för efterfrågan och 

prisnivåer. Fair trades minimipris innebär ökad stabilitet och förutsägbarhet jämfört med den 

volatilitet som präglat marknaderna för exempelvis kakao och kaffe. Samtidigt varierar 

mängden varor som producenterna kan sälja till minimipris vilket delvis tar udden av den 

garanti som minimipriset avses utgöra.

Fair trade-certifiering kräver uppfyllandet av vissa villkor angående arbetsförhållanden och 

miljöhänsyn. Dessa villkor innebär ökade kostnader i de flesta fall men de kommer med tiden 

minimeras och bidra till att göra humana produktionsförhållanden billigare och mer 

lönsamma. Gällande nivån på de villkor som ställs för certifiering bör fair trade-rörelsen 

undvika en för hög nivå då den, genom likaledes höga omställningskostnader, riskerar utgöra 

en tröskel som stänger ute de producenter man avser hjälpa. 

Från Heckscher-Ohlinmodellen kan vi dra slutsatsen att fri handel är rättvist i meningen att 

handel tenderar öka inkomsterna för låginkomstgrupper precis som fair trade-rörelsen avser 

göra. Varor med relativt låg priselasticitet lämpar sig bättre för fair trade-märkning än de meg 

hög priselasticitet på grund av risken för minskad handel till följd av det högre fair trade-

priset. Minskad handel skulle i modellen innebära minskad inkomstökning för 

låginkomstgrupperna. Att låg priselasticitet är en lämplig egenskap för fair trade-varor 

kommer, för importörer och återförsäljare, märkas i respektive varas lönsamhet och är därmed  

i viss mån självreglerande. Då fair trade-verksamheten är geografiskt koncentrerad till vissa 
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områden (främst Latinamerika) så blir den subvention som premien innebär något ojämnt 

fördelad över världen. Eftersom fair trade-varorna handlas globalt så riskerar man att hjälpa 

vissa grupper på bekostnad av andra genom att bidra till överproduktion och subventionering 

av olönsam produktion.

Fair trades organisationsstruktur som baseras på kooperativ har en funktion som kan liknas 

vid en konkurrensförbättring, på de marknader där uppköparna utgörs av monopson eller 

oligopson. Ett monopson vinstmaximerar genom att minska sin efterfrågan, det vill säga den 

kvantitet man köper, vilket leder till lägre priser. Fair trade-kooperativet gör i en sån här 

situation sin utbudskurva perfekt elastisk nedåt. På så vis hindras monopsonets suboptimala 

vinstmaximering genom lägre efterfrågan och lägre priser för producenterna.

En positiv egenskap hos premien är att den, förutsatt situationen i de ekonomier där fair trade 

verkar med utbredd ofrivillig arbetslöshet, leder till att resurser flyttas till mer produktiva 

verksamheter snarare än från arbete till fritid som hade kunnat bli resultatet i en mer 

välutvecklad ekonomi.

Fair trade-kooperativen är de enheter som mottar den sociala premien vilket underlättar 

gemensamma investeringar som kan minska producenternas utsatthet väsentligt. De viktigaste 

investeringarna är telefon eller dator för aktuell prisinformation, lager för att inte tvingas sälja 

en skörd om just när priserna är onormalt låga, och vågar för att inte vara utelämnade till 

uppköpare med manipulerade vågar. Kooperativet som samarbetsform skyddar också 

deltagarna från utnyttjande villkor från uppköpare och leverantörer.

Den inkomstökning för producenterna som åstadkoms genom fair trade fördelas till många 

genom öppenheten för nya medlemmar. Öppenheten leder indirekt till att producenterna inte 

kan sälja hela produktionen till fair trade-pris trots kraven på att producera allt under fair 

trade-villkor. De studier som gjorts av inkomstökningens omfattning saknar ofta systematik 

och undersöker ofta prisskillnaden och andelen sålda varor till fair trade-pris separat. 

Prismekanismen bestående av minimipris och premie leder till ökad inkomststabilitet för 

medlemmarna. 
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Marginalerna som läggs på av återförsäljare är ofta oproportionerligt stora jämfört med 

marginalerna för konventionella varor. Det innebär att överpriset som betalas av konsument 

når fram till producent i liten utsträckning, mycket går till återförsäljaren. Den ineffektivitet 

detta innebär har minimerats på de marknader där marginalerna, genom ökad konkurrens, 

drivits ner till samma nivå som marginalerna för motsvarande konventionella varor. 

Sammanfattningsvis finns påtagliga tecken på ineffektivitet även om det samtidigt  finns 

utsikter att lösa dessa problem då fair trade utvecklats från nischmarknad till en betydligt mer 

storskalig företeelse.

För att undvika att premien fungerar allokeringsstörande bör fair trade vara ett tillfälligt stöd i 

en övergångsfas för deltagarna, annars riskerar man göra verksamheter lönsamma på ett 

konstgjort sätt. Det krävs större systematik och tydligare strategier för att inte göra deltagarna 

beroende av det stöd fair trade ger. Fler producenter bör få hjälp att hitta nya, långsiktigt 

hållbara inkomstkällor.
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