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Syfte:	   Att	  undersöka	  vilka	  effekter	  införandet	  av	  Fairtrade	  medför	  på	  en	  

marknad	   med	   icke-‐certifierade	   producenter	   samt	   se	   huruvida	  

dessa	  effekter	  ter	  sig	  till	  dessa	  producenters	  fördel	  eller	  nackdel.	  

	  

Metod:	   Att	   jämföra	   effekterna	   av	   två	   olika	   modeller	   samt	   antagandena	  

bakom	   dem.	   Därefter	   applicera	   effekterna	   på	   tidigare	   gjorda	  

fallstudier	   för	   att	   kunna	   jämföra	   modellernas	   relevans	   och	  

framtida	  användning.	  	  	  

	  

Teori:	   Baseras	   på	   tidigare	   teoretiska	   -‐	   och	   empiriska	   studier	   inom	  

området	   samt	   teoretiska	  modeller	   som	   stöd	   för	   att	   kunna	   tolka	  

modellernas	  resultat.	  	  	  

	  

Resultat:	   Resultatet	  av	  studien	  är	   inte	  entydigt	  eftersom	  det	   finns	  brist	  på	  

fallstudier	   som	   jämför	   de	   båda	   modellernas	   effekter,	   det	   visade	  

dock	   att	   de	   icke-‐certifierade	   producenterna	   påverkades	   i	   någon	  

mån	   av	   Fairtrade.	   Vad	   som	   delvis	   avgjorde	   effekterna	   verkade	  

bero	   på	   modellernas	   tidsperspektiv,	   Fairtrades	   effekt	   på	  

efterfrågan	   och	   utbudet	   samt	   varans	   substituerbarhet.	   Analysen	  

visade	  dessutom	  att	  det	  fanns	  möjlighet	  för	  de	  två	  modellerna	  att	  

komplettera	  varandra.	  	  
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ABSTRACT	  
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Advisor:	   Joakim	  Gullstrand	  
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Purpose:	   To	   investigate	   what	   effects	   the	   introduction	   of	   Fairtrade	   brings	  

into	   a	   market	   with	   non-‐certified	   producers	   and	   to	   see	   whether	  

these	  effects	  appear	  to	  their	  advantage	  or	  disadvantage.	  

	  

Methodology:	   To	   compare	   the	   effects	   of	   two	   different	   models,	   as	   well	   as	   the	  

assumptions	   behind	   them.	   Thereafter	   apply	   these	   effects	   on	  

previous	   case	   studies	   to	   compare	   the	   models’	   relevance	   and	  

future	  use.	  	  

	  

Theoretical	  	   Based	  on	  previous	  theoretical	  -‐	  and	  empirical	  studies,	  as	  well	  as	  

perspective:	  	  	  	   theoretical	   models	   to	   support	   the	   interpretation	   of	   the	   models’	  

results.	  

	  

Results:	   The	  results	  of	  the	  study	  are	  not	  clear	  because	  there	  is	  lack	  of	  case	  

studies	  comparing	  the	  effects	  of	  these	  two	  models.	  However,	  it	  did	  

show	  that	  the	  non-‐certified	  producers	  got	  affected	  to	  some	  extent.	  

The	   main	   effects	   was	   partially	   due	   to	   the	   models’	   time	  

perspective,	   Fairtrade’s	   effect	   on	   demand	   and	   supply	   together	  

with	  the	  substitutability	  of	  the	  product.	  Furthermore,	  the	  analysis	  

showed	  a	  possibility	  to	  complement	  the	  two	  models.	  	  
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1   Introduktion 
 

 

 

Under det senaste decenniet har det växt fram en stark medvetenhet bland världens utvecklade 

länder om hur ens konsumtionsval kan påverka förhållandena för de mest utsatta 

matvaruproducenterna i världen. Det handlar om att kunna göra val som kan förbättra 

vardagen för människor i fattiga delar av världen och på så sätt få en moralisk tillfredsställelse 

själv. En vara med ett särskilt märke kan idag ge signaler om goda produktionsförhållanden 

och en lovande framtid för de producerande bönderna. Tilliten till dessa märkningar har fått 

dem att växa och idag är de en naturlig valmöjlighet i flera av våra livsmedelsbutiker. Det 

finns idag en mängd olika typer av märkningar, men den mest omtalade är idag Fairtrade som 

är det internationella namnet för den märkning som i Sverige tidigare har gått under 

benämningen Rättvisemärkt. Fairtrade vänder sig till kooperativa samarbeten mellan bönder, 

där ett starkt fokus läggs på småskaliga jordbrukare. Med ett fixerat minimipris ökar 

möjligheterna för en alltmer säker produktion och försäljning. Dessutom ställs det tydliga 

krav på produktionsförhållandena och på att satsningar görs för att utveckla det lokala 

samhället, något som i sin tur konsumenternas köpkraft byggs upp av.  

 Trots stora framgångar den senaste tiden har Fairtrade mötts av hård kritik från flera 

forskare inom ämnet som tvivlar på certifieringens inverkan på bönders välfärd och inkomst. 

Av de ca 3 miljarder människor som idag lever på landsbygden är jordbruket en nödvändig 

inkomstkälla för uppskattningsvis 2,5 miljarder (Världsbanken 2008). Dessutom är 

fattigdomen på landsbygden mycket utbredd och omfattar idag uppskattningsvis 70 procent 

av värdens totala fattiga, ca 1 miljard människor (IFAD 2011, sid. 47). Enligt FLOs årliga 

rapport (FLO 2011) omfattas idag 1,2 miljoner jordbrukare runt om i världen av Fairtrade-

certifiering, vilket sett till det totala antalet fattiga på landsbygden kan anses vara en låg siffra. 

Många menar dock att Fairtrade-certifiering som handelsstruktur har effekter på välfärden, 

men att andelen certifierade är så pass liten att det inte blir märkbart. Den största andelen, 

både småskaliga och storskaliga bönder, är alltså inte Fairtrade-certifierade. Huruvida denna 

stora andel producenter påverkas av att Fairtrade finns etablerat bland andra kooperativ vore 

därför intressant att undersöka.   
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida icke-certifierade jordbrukare påverkas av 

Fairtrade-certifierade kooperativ inom samma marknad. Eftersom de Fairtrade-certifierade 

kooperativen i de flesta fall inte är dominerande på den inhemska marknaden, utan endast 

innebär ett stöd för småskaliga jordbrukare, är det intressant att se effekten av certifieringen 

för alla producenter. Målet med denna studie är att undersöka om det finns någon uppenbar 

effekt på den inhemska marknaden av att ha infört Fairtrade som ett alternativ och även se 

huruvida de icke-certifierade producenterna har påverkats. Min frågeställning lyder enligt 

följande: 

 

Hur påverkas icke-certifierade producenter när en del producenter på samma marknad har 

valt att bli Fairtrade-certifierade? 

 

Med detta som grund kommer jag att lägga fram två olika ekonomiska modeller som båda 

undersöker effekten av Fairtrade på den inhemska marknaden. 

 Först kommer jag att ta upp en modell som undersöker effekterna som uppstår på den 

inhemska marknaden då Fairtrade introduceras som alternativ. Producenter som inte är 

certifierade kan påverkas av en förändring i utbudet när Fairtrade har introducerats för en del 

av marknadens producenter. Som en effekt av att det totala utbudet minskas, på grund av att 

en del av produktionen säljs till Fairtrade-priser, finns det tendenser att de icke-certifierade 

producenterna väljer att höja priserna. Enligt denna teori bidrar alltså Fairtrade till en 

värdefull marknadskraft och kan, istället för att medföra att priserna pressas nedåt, ge en 

positiv effekt för de icke-certifierade producenterna när priserna istället höjs.  

 Den andra modellen ifrågasätter Fairtrade som ett effektivt handelssätt. Det 

produktionsöverskott som uppstår på grund av minimipriset innebär ett ineffektivt 

användande av resurser i samhället och dessutom leder en överproduktion till minskade 

världsmarknadspriser överlag. Fairtrades minimipriser kritiseras alltså enligt denna modell för 

att bidra till en överetablering av producenter och en ökad produktion när priserna kan hållas 

uppe trots fluktuationer på marknaden. Enligt denna teori är Fairtrade ett alternativ som inte 

är gynnsamt för den inhemska marknaden på lång sikt. Med priser som pressas nedåt är det 

alltså, för de icke-certifierade producenterna, ett samarbete som inte är ekonomisk lönsamt.  
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 Efter att de olika modellerna framlagts kommer en presentation av olika fallstudier som 

gjorts inom området att presenteras. Detta är för att på ett tydligt sätt visa den faktiska 

effekten av de båda teorierna och samtidigt för att kunna få en inblick i hur produktionen ser 

ut på plats. 

 Därefter följer en kort analys av de båda modellerna med återkoppling till vad som 

tidigare visats i både grafer och fältstudier. Analysen leder sedan fram till en sammanfattning 

och generella slutsatser inom det aktuella området. 

 Studien har avgränsats till att undersöka effekten av Fairtrade på marknaden med kaffe. 

Denna avgränsning beror på brist på information från andra marknader, men även för att 

kaffemarknaden är en mycket central del av Fairtrades certifiering. Det kommer dock inte 

läggas någon vikt vid skillnader mellan kaffeindustrins marknad och andra produkters 

marknader, därför används kaffe endast för att exemplifiera certifieringens inverkan. 

 Teser som lagts fram kring effekten av Fairtrade har i flera fall styrkts av ekonomiska 

teorier och i de flesta fall har resultatet varit negativt. Jag ämnar att med denna uppsats kunna 

ge en tydlig överblick av några modeller som har visat att de icke-certifierade producenterna 

kan påverkas antingen positivt eller negativt. I analysen senare tar jag upp brister och styrkor i 

de båda teorierna och i den avslutande delen ges flera förslag på hur framtida studier inom 

samma område skulle kunna utvecklas.  

 

1.3 Disposition 
 

Genom att börja med en del som grundligt beskriver Fairtrade och dess bakgrund, får läsaren 

en inblick i ämnets omfattning idag (Kapitel 2). Därefter följer en teoretisk del som tar upp de 

två modellerna och beskriver effekten av dem med hjälp av ekonomiska metoder (Kapitel 3). 

En analys av de två teorierna ges sedan i nästa del, där det även ges exempel på empiriska 

studier som tidigare gjorts inom ämnet (Kapitel 4 och 5). Den avslutande delen tar upp de 

slutsatser som kan dras i samband med att studien är avklarad (Kapitel 6). 
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2   Bakgrund 
 

 

 

Fairtrade som produktmärkning utvecklades av olika bistånds- och frivilligorganisationer 

under 80- och 90-talet. Målsättningen som ständigt har genomsyrat utvecklingen av Fairtrade 

har varit fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, vilket även idag är grundstenarna i 

organisationen. Den första rättvisemärkningen gjordes i Nederländerna år 1988 och gick då 

under namnet Max Havelaar (Fairtrade Sverige 2011). När en produkt går under benämningen 

rättvisemärkt, eller Fairtrade-märkt, innebär det att den har uppfyllt specifika krav som har 

ställts upp av ett certifieringsorgan. Detta gemensamma certifieringsorgan kom att kallas 

Fairtrade International (FLO) och bildades 1997 i syfte att förena olika märkningsinitiativ runt 

om i världen, men även för att utveckla specifika kriterier för en Fairtrade-märkt produkt 

(Fairtrade Sverige 2012a). I Sverige diskuterades vilka olika möjligheter det fanns att införa 

en produktmärkning även i Sverige, resultatet blev Rättvisemärkt som infördes först 1997. I 

maj 2010 gick man dock över till att i Sverige även använda den internationella benämningen 

Fairtrade på den svenska marknaden (Fairtrade Sverige 2011). 

 Fairtrades produktmärkning är en garanti för att en märkt vara uppfyller specifika 

Fairtrade-kriterier. Kriterierna baseras på ILO:s konventioner som syftar till utveckling på 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt plan i samhället. International Labour Organisation 

(ILO) är ett FN-organ som har tagit fram ramar för arbetsmarknaden för att skydda de 

mänskliga rättigheterna. Organet omfattar idag allt ifrån förbud mot tvångsarbete och 

diskriminering till föreningsfrihet och lika lön mellan män och kvinnor (Fairtrade Sverige 

2011). Idag är Fairtrade International (FLO) den bakomliggande organisationen för all 

Fairtrade-certifiering och de kriterier som måste uppfyllas. Fairtrade International består idag 

av 19 olika märkningsinitiativ i totalt 23 länder, där Sverige representeras av Fairtrade 

Sverige (Fairtrade Sverige 2012b).  

 Fairtrade-kriterierna som utvecklas omfattar såväl producent som konsument och har till 

syfte att främja en god handelsrelation där graden av inflytande bland världens fattiga länder 
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har stor betydelse. Kontroller utförs av FLO-cert, som är ett oberoende certifieringsorgan där 

den internationella kvalitetsnormen ISO651 är uppfylld. 

 För att uppnå skalfördelar och ett effektivt samarbete går odlare ofta samman och 

arbetar i kooperativ eller liknande organisationsformer. Odlare av exempelvis kaffe, kakao 

eller te är ofta småskaliga jordbrukare och kan därför med fördel samarbeta för att 

effektivisera produktionen.  

 Det finns idag Fairtrade-producenter i 66 länder och totalt sett finns det 991 

producentorganisationer som odlarna själva står bakom (FLO 2011). Mellan 2009 och 2011 

ökade antalet producentorganisationer med ca 20 procent2, vilket ger en tydlig indikation på 

organisationens utveckling de senaste åren.  

 

2.1 En unik produktmärkning 
 

Fairtrade har utvecklat kriterier för produktmärkning där stort fokus har lagts på producentens 

delaktighet genom hela verksamheten. För att främja utveckling och tillväxt har Fairtrade 

utvecklat följande karaktäristika för organisationen (Fairtrade Sverige 2011, 2012a): 

 

Minimipris: När världsmarknadspriserna sjunker till nivåer som blir outhärdliga för en del 

producenter fungerar detta minimipris som säkerhet. Att inte vara lika känsliga för 

förändringarna på världsmarknaden kan innebära att odlarna, istället för att ge upp odlingen, 

vågar satsa ännu mer.  Minimipriset är en lägstanivå som inte får understigas och i regel sätts 

priset mellan köpare och odlare relativt högt över minimipriset. Med hjälp av information från 

producenter, handlare och ytterligare rapporter, så räknas minimipriset fram av Fairtrade 

International. Här läggs också ett starkt fokus på hållbar produktion, vilket i sin tur kan 

garantera högre priset om varan dessutom blir ekologiskt certifierad.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ISO65	  är	  en	  internationellt	  sett	  ledande	  norm	  för	  certifieringsorgan	  som	  arbetar	  med	  att	  
produktcertifiera.	  Ackrediteringen	  av	  ISO65	  innebär	  för	  FLO-‐CERTs	  del	  att	  kontinuerliga	  kontroller	  görs	  
och	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  ständigt	  utveckla	  verksamheten,	  men	  framför	  allt	  visar	  märkningen	  att	  
organisationen	  är	  pålitlig	  som	  certifierare	  (FLO-‐CERT	  2012).	  
2	  År	  2009	  var	  antalet	  producentorganisationer	  827	  stycken,	  vilket	  innebär	  en	  ökning	  av	  164	  
organisationer	  fram	  till	  år	  2012.	  Procentuell	  ökning	  under	  dessa	  år	  blir	  därmed	  164/827=0,1983.	  (FLO	  
2009,	  2011)	  
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Premie: Köparen av en Fairtrade-certifierad vara betalar, utöver minimipriset, en premie som 

går till producenten i form av lokala investeringar. Det kan handla om nya skolor, daghem, 

hälsovård och andra projekt som gynnar lokalsamhället. Premien går till ett separat konto och 

beslutet för hur premien ska användas fattas av odlarna tillsammans. I en del fall används 

premien till att utveckla själva produktionen, vilket på längre sikt kan leda till investeringar i 

lokalsamhället. För att förstärka demokratiutvecklingen bland kooperativen är detta ett steg på 

vägen.  

 

Kriterier med inriktning på utveckling: För att främja småskaliga och utsatta jordbrukare 

bidrar Fairtrade med en organisationsstruktur som gör det möjligt för många ekonomiskt 

Bild	  1	  
	  

Den grå linjen indikerar minimipriset och följer den svarta linjen då det konventionella priset på 
kaffe överstiger minimiprisnivån. Grafen illustrerar hur det garanterade minimipriset har legat 
kvar på samma nivå under kristider. När International Coffee Agreement (ICA) upplöstes 1989 
infördes samtidigt FLOs certifiering. ICA var en internationell överenskommelse som fungerade 
som verktyg för att reglera produktion och priser tidigare. Det stora utbudsöverskottet på 
kaffemarknaden i början av 2000-talet visar vilken effekt ett överskott har på priset på den 
konventionella marknaden. Även om pristrenden efter detta överskott gick långsamt uppåt har den 
globala finanskrisen även drabbat kaffeproducenter hårt den senaste tiden.  
Källa: Roman (2008) och ICO (2013) 
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utsatta att stanna kvar och bruka sin jord. Småskaliga jordbrukare ges möjligheten att ta del av 

beslutsprocessen inom kooperativen och dessutom understöds utvecklingen av landsbygden. 

 

Kriterier med syfte att öka anställdas inflytande: För produkter som odlas på stora 

plantager, såsom bananer, te och vindruvor, gäller Fairtrade-kriterierna som tydliga krav på 

ett ökat inflytande för de anställda och att de får ta del av de ekonomiska fördelar som 

kooperativet ges. Vid stora produktioner får premien endast användas för att gynna de 

anställda och lokalsamhället, inte för att utveckla företaget och ledningen.  

 

Producenterna spelar en viktig roll i verksamheten: Fairtrade Internationals styrelse väljs 

av märkningsinitiativen och producentkooperativen. Denna organisationsstruktur ger 

producenterna en viktig roll i verksamheten och gör dem delaktiga i beslut som gäller för hela 

verksamheten. Ett viktigt mål inom Fairtrades organisation handlar om att föra producenter 

och konsumenter närmre varandra och på så sätt skapa en förståelse och inblick i vilka 

möjligheter som finns. Av de 991 producentorganisationer som idag är Fairtrade-certifierade 

tillhör 76 procent småskaliga producentgrupper (Fairtrade Sverige 2011). Fairtrade arbetar för 

att utveckla ett stärkt samarbete mellan enskild producent och resten av produktionsledet och 

vill få producenten att ta del av utvecklingsmöjligheterna som finns på världsmarknaden för 

handel. 

 

2.2 Kritik mot Fairtrade 
 

Det har under en lång tid riktats kritik mot Fairtrade som en fungerande handelsstruktur. I en 

rapport från International Trade Center (Hulm, 2006) gavs en redogörelse för en del av den 

kritik som riktats mot organisationen. Nedan följer några sammanfattande delar av kritiken 

som, även senare, återkommit i ett flertal rapporter och undersökningar. 

 Minimiprisets funktion har väckt mycket uppmärksamhet bland många, framför allt 

nationalekonomer. Den berörda marknaden får, enligt denna kritik, ingen möjlighet att svara 

på de naturliga förändringar som sker av efterfrågan och utbudet. Fluktuationer på marknaden 

ska ses som en signal på att en förändring måste ske, men med ett garanterat minimipris 

förhindras denna möjlighet. Vid införandet av Fairtrade och därmed ett garanterat minimipris 

för en del producenter, finns risken att det blir ett utbudsöverskott på marknaden. Priserna 
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möter då inte efterfrågan och följden kan bli att icke-certifierade producenter drabbas hårt då 

de tvingas sänka sina priser. 

 Många anser även att för att kunna gynna utveckling och tillväxt så behövs 

diversifiering eller satsning på varor som kan ge ett högre mervärde för producenten. Många 

av de produkter som idag certifieras har redan ett utbudsöverskott på världsmarknaden och 

kännetecknas dessutom av en mycket litet varierande efterfråga. 

 Ytterligare kritik som riktats mot organisationen gäller de kostnader som certifieringen 

innebär. Det handlar inte bara om höga marknadsföringskostnader för att hålla konsumenten 

informerad, utan även dolda kostnader som producenterna ska betala. Informationen till 

konsumenterna har av en del kritiker ansetts missvisade, Johansson (2009, sid. 29f). 

Konsumenter har i många fall fått intrycket av att effekterna av Fairtrade är mycket stora och 

känner inte till att endast en liten del av den certifierade produktionen idag säljs som 

Fairtrade.  

 Eftersom marknadsandelen av Fairtrade-producerade produkter idag är mycket liten, 

sett till den totala produktionen i världen, är det många som är kritiska till huruvida Fairtrade 

kan förbättra levnadsstandarden för utvecklingsländerna. Att konkurrera med de stora och 

mekaniserade jordbrukarna ses som en omöjlighet.  

 Vad gäller tillgången till teknologi har kritik riktats även mot detta. Bland annat Hulm 

(2006) och Johansson (2009) pekar på behovet av att utöka produktionen och utnyttja ny 

teknologi för att på så sätt få en bättre marknadsposition. Hållbar utveckling på landsbygden 

kräver investeringar i infrastruktur, elektricitet, ekonomisk- och politisk stabilitet samt 

reglering av handelshinder, vilket kan nås med hjälp av förbättrade skalfördelar och 

produktion men även genom enskilda satsningar inom dessa områden.  
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3   Två alternativa modeller  
 

 

 

I denna del kommer jag att presentera två olika modeller som bygger på olika antaganden och 

som leder till olika slutsatser kring Fairtrade som koncept. Den första modellen förklarar hur 

utbudet och efterfrågan, på grund av införandet av Fairtrade på marknaden, påverkar priserna 

på den konventionella marknaden. Modellens utfall beror alltså på hur marknaden reagerar på 

införandet av Fairtrade; det är även denna modell som tar upp snöbollseffekten som ett 

tänkbart, positivt, utfall. Denna teori är framför allt baserad på Chambolle och Poret (2008) 

samt Milford (2004). Den efterföljande modellen tar upp den kritik som riktats mot 

utbudseffekten, det vill säga att Fairtrade försvårar möjligheten att marknadsanpassa sig som 

producent. Detta avsnitt baseras framför allt på Helena Johanssons rapport Vad uppnås med 

rättvisemärkning? (2009) samt delar från Milford (2004).  

 Modellernas olika antaganden skiljer sig åt och framför allt gäller det synen på hur 

marknadens utbud påverkas. I den första modellen antas utbudet givet och när utfallet 

analyseras i Graf 1 är det därför priserna som jämförs vid den givna mängden utbud, i.e. 

mängden skörd. Vid olika nivåer av utbud kommer priserna på marknaden att variera och 

därmed blir det intressant att se till vilken nivå Fairtrade har en positiv inverkan på den 

konventionella marknaden. I den andra modellen är utbudsnivån inte given utan kan komma 

att variera när en ny prisnivå införs på marknaden. Graf 2 visar alltså för denna modell hur 

utbudet förändras efter införandet av ett minimipris på marknaden och därmed också påverkar 

de konventionella priserna negativt.  

 

3.1 Snöbollseffekten kan gynna alla producenter 
 

Denna teori beskriver en effekt av Fairtrade som innebär förbättrade situationer för 

producenter som inte är involverade i Fairtrades certifiering. Stödet för denna teori har 

omnämnts bland annat i Fairtrades årsbok, där Bowen (2001) beskriver effekten som en 

snöbollseffekt på priser som står utanför certifieringen. Dessutom har det gjorts ett antal 
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fallstudier som har kunnat bekräfta denna priseffekt.3 Denna teori har ytterligare bekräftats i 

bland annat en studie av Chambolle och Poret (2008), där den ekonomiska teorin bakom 

beskrivs mer ingående än vad som kommer att visas här.  

 Att vara medveten om att en Fairtrade-producent idag endast säljer ca 30 procent av sin 

produktion till Fairtrade-priser är viktigt för att kunna bilda sig en uppfattning om effekten 

som skall påvisas (Fairtrade Sverige 2012c). Den resterande andelen säljs alltså på den 

konventionella marknaden, ofta till något lägre priser. Fairtrade fungerar som ett slags 

försäkring för den certifierade producenten, men det innebär också att en viss del av den totala 

produktionen särskiljs från den traditionella marknaden.  

 Trots att studier kring denna teori har gjorts över flera olika produkter; såsom te, 

paranötter och kakao, så har fokus i flera fall lagts på produktionen av kaffe. Omfattningen av 

kaffehandeln på världsmarknaden är svår att underskatta och ICO (2012) uppskattar att det 

idag ger arbete åt ett hundratal miljoner människor runt om i världen. Leden i 

produktionsprocessen är många och inkluderar bland annat skörd, rostning, transport, 

återförsäljare och marknadsföring.  

 I denna modell läggs tonvikten på konsekvenserna av att produktionsledet ser 

annorlunda ut för certifierade producenter, vilket även visar sig ha effekt på resterande delen 

av marknadens producenter. När marknadens efterfrågan och utbud förändras i samband med 

införandet av Fairtrade, kommer de konventionella priserna i sin tur påverkas av detta.  

 När Fairtrade kommer in som en parallell möjlighet för odlarna ser leden i processen 

något annorlunda ut. Förenklat kan de olika stegen illusteraras enligt följande:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Se	  avsnitt	  4.1	  



	   15	  

 

 

Chambolle och Poret (2008) använder sig som tidigare nämnt utav flera antaganden i sin 

rapport. Bilden ovan illustrerar de olika aktörerna på marknaden och kan generellt sett 

användas för en stor mängd Fairtrade-producerade varor. Betoningen i denna teori ligger 

framför allt på effekten av att mellanhänder försvinner när en producent blir Fairtrade-

certifierad, vilket nedan förtydligas med en illustrerande graf. Eftersom mellanhänder 

försvinner för de producenter som säljer sina varor till Fairtrade-priser, finns det en möjlighet 

för icke-certifierade producenter att kunna sälja sina varor till ett något högre pris. Detta beror 

på att en del av det totala utbudet på marknaden har transfererats till den del av marknaden 

som representeras av Fairtrade-priser, och alltså utan mellanhänder. Denna teori visar en 

effekt av Fairtrade som alla marknadens producenter kan dra nytta av, men detta gäller endast 

så länge modellens antaganden håller. Vad jag i den kommande analysen kommer att fokusera 

Konventionell	  handelskedja	  
	  
Småskalig	  odlare:	  Perfekt	  
konkurrens	  råder	  mellan	  odlarna.	  
Inom	  kaffeproduktion	  säljs	  gröna	  
bönor	  vidare,	  alltså	  bönor	  rostas	  
inte	  av	  odlarna	  själva.	  	  
	  
Mellanhänder	  
	  
Tillverkare:	  Oligopol	  råder	  bland	  
tillverkarna.	  Köper	  upp	  gröna	  bönor	  
av	  odlare	  och	  rostar	  dem	  på	  sin	  
fabrik.	  Säljer	  vidare	  till	  grossistpris.	  	  
	  
Varugrossist:	  Antas	  här	  vara	  
monopsonist	  eftersom	  det	  är	  
önskvärt	  att	  se	  effekten	  av	  en	  hög	  
koncentration	  inom	  
försäljningssektorn.	  	  
	  
Återförsäljare	  	  
	  
Konsument	  
	  

Handelskedja	  med	  Fairtrade	  
	  
Fairtrade-‐odlare:	  Enskild	  odlare	  eller	  
familj	  som	  ansluter	  sig	  till	  större	  
producentorganisation,	  ex.	  kooperativ.	  	  
	  
Fairtrade-‐kooperativ:	  Ca	  20%	  av	  
skörden	  säljs	  direkt	  till	  ATOs1,	  det	  vill	  
säga	  alternativa	  upphandlare	  som	  
resterande	  del	  säljs	  vidare	  till	  tillverkare.	  
Säljer	  produkten	  till	  Fairtrade-‐priset	  Pf	  
(visas	  i	  Graf	  1).	  	  
	  
ATOs:	  Om	  skörden	  säljs	  till	  ATOs	  erbjuds	  
odlarna	  ett	  garanterat	  pris,	  men	  även	  
stöd	  för	  hållbar	  produktion	  och	  
utveckling.	  	  
	  
Återförsäljare	  
	  
Konsument	  
	  

	  

Källa: Chambolle C. och Poret S. (2008, sid. 2f), Milford (2004, sid. 6) samt Fairtrade Sverige (2013).  
1 ATO står för Alternative Trading Organisation och är en, ofta frivillig, organisation som arbetar för 
rättvis handel och fungerar som länk och informationsspridare gentemot konsumenten, men även som 
stöd för producenten. (Fair Trade, 2000) 
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på är prisförändringen som beror på att mellanhänderna har försvunnit vid Fairtrade-

certifiering.  

 

3.1.1 Illustration av effekterna 
 

Både Bowen (2001) och Chambolle och Poret (2008) beskriver hur efterfrågan på den 

traditionella marknaden ökar när Fairtrade har introducerats som ett alternativ. Detta beror på 

att tillverkarna, som på marknaden utan Fairtrade tidigare hade ett relativt garanterat utbud 

från odlarna, nu istället möter ett något lägre utbud. En del av produktionen har nu sålts direkt 

till Fairtrade-godkända tillverkare istället. Beroende på hur stor denna andel är av den totala 

produktionen så kommer odlarna på den konventionella marknaden att hitta incitament att 

höja priserna även på de traditionella priserna. Alltså finns det på så sätt en positiv effekt för 

alla producenter att ha infört Fairtrade på marknaden.  

 Denna effekt begränsas dock bland annat av hur stor skörden är och av hur stor 

substituerbarheten är mellan varorna sålda till Fairtrade-priser och de som är sålda till 

konventionella priser. Så länge produktionen ligger på en relativt låg nivå så kan Fairtrade 

som en parallell kedja på marknaden gynna alla producenter. Det är först när det finns en 

mycket stor produktion på marknaden som effekten blir negativ. När produktionen är uppe på 

en nivå där Fairtrades minimipris biter för de certifierade bönderna kommer producenterna på 

den konventionella marknaden att mötas av allt lägre prisnivåer.  

 
Effekten av färre mellanhänder 

Graf 1 visar marknadspriserna på en marknad med Fairtrade, respektive utan Fairtrade. 

Effekten av att införa Fairtrade på en marknad, som i detta fall är en exogen effekt, är möjlig 

att tolka i diagrammet men vi kan dock inte tolka effekten av en förändring i de båda 

parametrarna eftersom alla värden hålls konstanta av linjerna i grafen. Viktigt att notera är att 

kurvorna endast illustrerar de konventionella priserna, alltså de priser som alla producenter, 

inklusive Fairtrade-producenter, säljer sina varor till på den konventionella marknaden.  

 Substituerbarheten antas i Chambolle och Porets (2008) modell vara hög mellan 

Fairtrade-producerade varor och konventionellt producerade varor. Värdet ! (beta) i grafen 

nedan betecknar substituerbarheten. Ju närmre 1 värdet är, desto högre är substituerbarheten.  
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 Den svarta linjen (C*) visar, som en funktion av skörden (S), det konventionella priset 

på en marknad utan Fairtrade. Den grå linjen, som vid S0 ändrar lutning, visar de 

konventionella priserna när Fairtrade finns med på marknaden som ett alternativ.  

 Den totala efterfrågan ökar när Fairtrade införs på marknaden. Detta beror på att 

mellanhänderna i Fairtrade-kedjan har försvunnit vilket i sin tur leder till lägre kostnader för 

producenterna. Konsumenterna kommer därmed att möta lägre priser och på så sätt påverkas 

den totala efterfrågan, vilket syns genom att den grå linjen (C1) blir mer flack. Att den totala 

efterfrågan påverkas av att en del av varorna säljs som Fairtrade-varor beror på 

substituerbarheten, som i det här fallet antas vara relativt hög. 

 När utbudet når nivån S0 kommer den grå linjen att ändra lutning något. Denna ändring 

indikerar att skörden har nått en nivå för överproduktion och eftersom konkurrensen inom 

Fairtrade-kedjan då ökar blir följden en konkurrenseffekt som får priserna att sjunka. Den grå 

linjen blir mer brant (C2). Det är även vid denna nivå som Fairtrade-producenternas 

minimumpris ligger. Vid produktion högre än S0 kommer därför de certifierade producenterna 

att ligga kvar på samma prisnivå, vilket gör prisskillnaden större mellan certifierade - och 

icke-certifierade bönder. 

 Vi kan utläsa i grafen att den grå linjen (C2) är kvar över den svarta (C*) tills skörden 

når nivån S*. Detta innebär att de producenter som inte är certifierade drabbas negativt av att 

Fairtrade har införts som ett alternativ först när det råder en mycket stor överproduktion. 

Innan skörden når S* har alltså alla producenter vunnit på att Fairtrade har införts. När S > S* 

hamnar den grå linjen nedanför den svarta (C*) och för producenterna hade det då varit mer 

lönsamt på en marknad utan Fairtrade. Vid denna nivå har minimipriset redan bitit på de 

certifierade bönderna och ett prisfall på grund av en stor produktion drabbar därför 

producenterna på den konventionella marknaden. 

 Effekten av att mellanhänder försvinner illustreras alltså i grafen genom att den totala 

efterfrågan ökar och på så sätt driver upp alla priser, även för de icke-certifierade 

producenterna. Så länge produktionen ligger på en relativt låg nivå kommer effekten av att ha 

infört Fairtrade att vara positiv för alla producenter på marknaden. Det är först när 

överproduktionen når en nivå som pressar producenterna till allt lägre priser som effekten 

övergår till att bli negativ för de icke-certifierade producenterna.  
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Källa:	  Chambolle	  och	  Poret	  (2008,	  sid.	  7f)	  

 

 

 

I Graf 1 ovan kan vi utläsa att beroende på produktionsvolymen kommer producenternas 

priser att ligga på olika nivåer. Vid mycket liten produktion kommer de konventionella 

priserna och Fairtrade-priserna att ligga på samma nivå, vilket i grafen visas där C1 och den 

streckade linjen ligger på samma linje. Vid en högre produktion är Fairtrade-producenterna 

garanterade ett minimipris och därför skiljs C2 ifrån linjen för G. Genom att benämna 

försäljningspriset för Fairtrade-producerade varor som Pf, vilket i grafen illustreras av den 

streckade linjen, kan vi visa hur priserna påverkas av olika utbudsnivåer.  

 

!"  ! < !!  ä!  !! = !! 

 

Detta visar att introduktionen av Fairtrade på marknaden har lett till ett bredare utbud av 

varan i fråga och därmed även en ökad efterfråga totalt sett. När efterfrågan ökar på den 

Fairtrade-producerade varan kommer alltså den konventionella marknaden påverkas och 

jämviktspriserna för de icke-certifierade varorna förändras. Skillnaden mellan linjerna !! och 

Graf	  1	  

! = 0.7	  

Priser 

Skörd 
C2 C* 

C1 

S*     S0 

C*	  =	  Priser	  som	  funktion	  av	  skörd	  på	  
marknad	  utan	  Fairtrade.	  
C1	  &	  C2	  =	  Priser	  som	  funktion	  av	  skörd	  
på	  marknad	  med	  Fairtrade.	  	  
Pf	  =	  Priset	  på	  Fairtrade-‐varor.	  
S	  =	  Produktionsnivå,	  i.e.	  skörd	  

	  	  
	  
	  	  Pf	  
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!∗ visar denna förändring och genom att jämföra jämviktspriserna i de olika lägena får vi 

fram att: !! > !∗ (Chambolle och Poret, 2008, sid.11). 

 Om vi istället antar att produktionen ligger på en mycket hög nivå kommer vi se att det 

garanterade minimipriset har bitit på de certifierade producenterna. Detta minimipris 

illustreras nedan av G. 

  

!"  ! ≥ !!  ä!  !! = ! 

 

När minimipriset börjar gälla blir försäljningspriset för de Fairtrade-producerade varorna 

högre än de konventionella. En minskad efterfråga leder då till ett ökat utbud av de 

konventionella varorna, vilket i sin tur leder till lägre spotpriser. Alltså ser vi i grafen att den 

positiva snöbollseffekten endast gäller då marknadens jämviktpriser ligger under nivån då 

minimipriset börjar gälla: när ! < !!. 

 

Ytterligare effekter som påverkar prisnivån 

Både efterfrågan och utbudet av Fairtrade-producerade varor har visat sig ge effekter på 

spotpriserna på den konventionella marknaden. Att en snöbollseffekt byggs upp förklaras av 

Chambolle och Poret (2008) vara orsakat bland annat av reduktionen av mellanhänder i 

Fairtrade-ledet, en ökad variation av varan i fråga och en ökad konkurrens på marknaden. 

Resultatet blir då att hela marknaden påverkas positivt av införandet av Fairtrade så länge 

produktionen inte är för stor.  

 Vid punkten !∗ i Graf 1 ovan illustreras hur spotpriserna blir lägre än vad de hade varit 

utan introduktionen av Fairtrade. Här blir alltså effekten strängt negativ, men denna effekt ger 

dock olika resultat beroende på hur stor substituerbarheten anses vara mellan varorna. Ju lägre 

substituerbarheten är mellan Fairtrade-producerade varor och konventionellt producerade 

varor, desto högre kan priset sättas på Fairtrade-varorna och därmed blir prisskillnaden större. 

Hur stor effekten blir av införandet av Fairtrade kan alltså även avgöras av hur stora 

konkurrensmöjligheter som finns, i.e. storleken på !-värdet i grafen. 

 

3.2 Fairtrade - ett ineffektivt handelssätt 
 

Målet med Fairtrade ligger från början i att täcka produktionskostnaderna när 

världsmarknadspriserna fluktuerar, men idag kan få producenter sälja hela sin produktion till 
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detta högre pris. Cirka 30 procent av den totala Fairtrade-produktionen säljs till Fairtrade 

priser, vilket i sin tur innebär att de certifierade producenterna även tvingas sälja sina varor på 

den konventionella marknaden (Fairtrade Sverige 2012d). Från 70-talet och framåt har 

jordbrukssektorn gått igenom en rad förbättringar som har snabbat på effektiviteten, men som 

samtidigt fått priserna att falla (Johansson, 2009, sid. 30). Dessa prisfall, som man framför allt 

har sett inom kaffesektorn, har lett till stora utbudsöverskott eftersom efterfrågan endast har 

ökat i begränsad omfattning. Enligt de klassiska handelsteorierna, såsom exempelvis Ricardo 

och Heckscher/Ohlin, beror länders konkurrenskraft och välfärd på utnyttjandet av ens 

komparativa fördelar. Även om dessa teorier mycket väl stämmer in på jordbrukssektorn, där 

varje land har komparativa fördelar någonstans, så finns det flera brister i teoriernas 

tillämpning i våra moderna samhällen. De Vylder (2007, s.141f) förklarar att de dynamiska 

effekterna har en större betydelse i moderna handelsteorier än vad de klassiska teorierna har.  

Dessa dynamiska effekter gäller utnyttjandet av stordriftsfördelar, ökad konkurrens via 

handel och handeln som förmedlare av ny teknologi.  

 Det är delvis dessa effekter som Johansson (2009) tar upp i sin rapport och som 

förklarar varför Fairtrade kan begränsa utvecklingen istället för att främja den. Stora prisfall 

ska nämligen ses som signaler för att slå ut ineffektiva jordbrukare från marknaden. Effekten 

bör alltså vara att dessa, ofta småskaliga, jordbrukare söker sig till nya inkomstkällor och låter 

de effektiva producenterna utnyttja sina stordriftsfördelar. Enligt denna modell ligger alltså 

problemet med Fairtrade i att det hindrar anpassningsmöjligheterna i ekonomin för de 

certifierade producenterna.  

 Effekten blir att utbudsöverskottet förlorar kraften som varningssignal och istället 

kvarstår en överproduktion på marknaden. Detta överskott av, till stor del ineffektiva, 

producenter förklarar Johansson (2009) som problematisk för den inhemska marknadens 

långsiktiga välfärd och som ett exempel på felanvändning av kapital, mark och arbetskraft.  

 Idag når inte Fairtrade ut till producenter i någon större omfattning, men samtidigt 

konstaterar kritiker att det ändå inte skulle fungera i någon större omfattning, effekten skulle 

då bli avsevärt negativ för de inblandade. När priset på en vara går upp finns det tendenser 

som visar att produktionen av varan skulle öka. Det är framför allt detta argument som tas upp 

i denna modell. I Graf 2 nedan illustreras effekten av ett minimipris på marknaden, dessutom 

visas den negativa effekt som ges av att alltför många producenter ansluter sig till 

certifieringen.  
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Utbudseffekt 

Graf 2 nedan visar utbudet och efterfrågan för exempelvis kaffe på världsmarknaden. 

Minimipriset är satt betydligt högre än priset vid marknadsjämvikten, vilket förtydligar 

Fairtrades funktion som säkerhet vid låga marknadspriser. Om alla producenter var 

certifierade skulle produktionen ligga på en mycket hög nivå, Q3, samtidigt som priset skulle 

vara kvar på minimiprisnivån. Effekten av att fler producenter, och tillslut alla, ansluter sig till 

Fairtrade blir alltså att problemet med ett stort utbudsöverskott kvarstår. Vid minimipriset är 

konsumenterna endast villiga att betala till kvantiteten Q1. Den förändring som illustreras i 

modellen av att ett minimipris införs visar alltså att ett scenario där alla producenter omfattas 

av certifieringen inte är möjligt. Det skulle inte finnas en tillräckligt stor efterfråga för att 

kunna täcka utbudet.  

 Diagrammet illustrerar en endogen effekt av att Fairtrades minimipris har introducerats 

på marknaden. För att kunna sälja det överskott som kvarstår på marknaden tvingas 

producenterna som inte omfattas av certifieringen att sälja sina varor till ett lägre pris. På den 

konventionella marknaden tvingas, som en följd av ett stort rådande utbudsöverskott, 

producenterna att sänka sina priser för att kunna möta efterfrågan.  

 I dagsläget täcker inte Fairtrade producenter i någon större omfattning utan fungerar 

endast som ett alternativ för konsumenterna. Om försäljningen av Fairtrade uppgår till Q1 så 

omfattas åtminstone en del producenter av certifieringen, men mycket tyder på att 

försäljningen inte uppgår till Q1 eftersom konsumenter tenderar att välja det lägre priset när 

de har valmöjligheten. Följden blir att endast en liten del av den totala produktionen säljs till 

Fairtrade-priser och priserna på den konventionella marknaden tenderar samtidigt att pressas 

nedåt på grund av en ökad produktion eller minskad efterfråga av de konventionella varorna. 

De icke-certifierade producenterna påverkas därmed inte positivt av införandet av Fairtrade. 

Även om en första märkbar effekt av Fairtrade är att certifieringen lockar fler odlare att 

ansluta sig, så blir resultatet av det inte tydligt i någon större omfattning.   

 I denna modell illustreras den långsiktiga effekten av Fairtrade, det utbudsöverskott som 

syns i grafen är inte rimligt idag, men poängen ligger i att visa konsekvenserna av att 

Fairtrade anses vara produktionsdrivande.  

 Denna modell beskriver Fairtrade som ett sätt att undvika den strukturomvandling som 

annars hade blivit smärtsam för de drabbade småskaliga producenterna. Istället för att undvika 

strukturomvandlingen och stötta producenterna genom bland annat ett minimipris, så anser 

man att satsningarna bör läggas på att nå en strukturomvandling på lång sikt. Problemen är  
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Graf	  2	  

ofta grundade i samhällenas institutionella brister, vilket är en tydlig utgångspunkt för 

utveckling på lång sikt.   

 Modellen skiljer sig tydligt från den tidigare och den största skillnaden gäller synen på 

införandet av Fairtrade. I den första modellen såg man införandet av Fairtrade som att en del 

av den totala produktionen togs bort från marknaden. Effekterna av det såg man sedan på den 

konventionella marknaden där priserna nådde olika nivåer beroende på hur det totala utbudet 

och efterfrågan påverkades av införandet. I den senare modellen ser man hur minimipriset 

påverkar marknadens utbud och vilket effekt det har på producenterna på den konventionella 

marknaden. 

 

 

 

Graf 2 ovan illustrerar hur ett stort utbudsöverskott (!3− !1) skulle kunna bli följden av att 

alla producenter på marknaden ansluter sig till Fairtrades certifiering. Resultatet av både en 

ökad anslutning till Fairtrade och en allmän produktionsökning skulle innebära att de icke-

certifierade producenterna tvingas till en sänkning av sina priser för att kunna möta en allt 

lägre efterfråga. Utbudseffekten visar sig i denna modell alltså ge negativ effekt på den 

inhemska marknaden. 

	   Q1	   Q2	   Q3	  

Efterfrågan	  

Utbud	  

Minimipris	  Pm	  

P*	  

Q	  

P	  
P*	  =	  Jämviktpris	  på	  marknad	  utan	  
Fairtrade	  
Pm	  =	  Minimipris	  
Q1	  =	  Maximalt	  efterfrågat	  utbud	  
vid	  Pm	  
Q2	  =	  Utbudsnivå	  i	  jämvikt	  utan	  
Fairtrade	  
Q3	  =	  Produktionsnivå	  om	  alla	  
producenter	  täcks	  av	  minimipriset	  
Q3-‐Q1	  =	  Utbudsöverskott	  om	  alla	  
producenter	  omfattas	  av	  
minimipriset	  
	  

Källa:	  Johansson	  (2009)	  
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4   Empiriska fallstudier inom området 
 

 

 

För att kunna exemplifiera de tidigare framtagna teorierna inom området är det lämpligt att 

presentera ett antal fallstudier som har kunnat styrka de båda teoriernas resultat. Nedan 

presenteras fyra olika fallstudier som stödjer de olika modellerna, men det är värt att 

poängtera att studien inte gör en djupare analys av de olika fallstudierna utan använder dem 

endast som exempel och för att visa att effekterna finns att hitta. Det har dock inte gjorts så 

många studier inom området och av de fall som jag har valt att använda finns det en del 

brister för att kunna göra en fullständig jämförelse av teorierna. I fallen jag har valt att ta upp 

är det kaffeproducenter som har undersökts, vilket i sig inte är så uppseendeväckande 

eftersom en stor del av alla Fairtrade-certifierade varor är inom kaffeindustrin. Däremot bör 

man ha i åtanke att resultatet som visats i dessa studier inte nödvändigtvis stämmer in på 

andra varusektorer.  

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av Fairtrade så var jag 

dock något begränsad vid valet av fallstudier. Det har exempelvis visat sig att liknande 

resultat som kommer att presenteras nedan även har visats för andra organisationer för rättvis 

handel, men då även för andra produkter. I en fallstudie för paranötter i Peru kunde man visa 

på att Fairtrade hade en positiv inverkan på alla producenter på marknaden (Collinson C. et al. 

2000). Att den studien inte gjorde sig lämplig i min jämförelse nedan berodde dels på att 

marknaden för paranötter skiljer sig avsevärt från den för kaffe, men framför allt så 

inkluderades inte studien eftersom det inte var Fairtrade som stod bakom fallet.  

De fallstudier som jag har valt för att kunna belysa resultaten från de tidigare beskrivna 

modellerna illustreras i tabellen nedan. Därefter beskrivs de var för sig och besvarar även då 

om resultatet stämmer överens med teorierna.  
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4.1 Fairtrade skapar möjligheter 
 

Att Fairtrade skapar möjligheter grundas på den modell som tidigare presenterats och vars 

resultat visat sig vara lönsamt, inte bara för de certifierade producenterna, utan även för de 

konventionella producenterna. Snöbollseffekten, som tidigare beskrevs som en tänkbar 

möjlighet för alla producenterna på marknaden, skulle kunna bli ett resultat av de effekter 

som visats i två av fallstudierna. De två fallstudierna som har kunnat visa positiva sidor av 

Fairtrade är hämtade från Costa Rica och Mexiko samt är båda Fairtrade-certifierade 

kooperativ som producerar kaffe. 

 

Fallstudie i Costa Rica 

Denna studie gjordes periodvis i Costa Rica 1999 och slutfördes några år senare. Besöken 

gjordes på nio olika kooperativ som alla står under samma konsortium, det vill säga en 

paraplyorganisation som sköter alla administrativa tjänster. Detta konsortium går under 

namnet Coocafé och började sitt samarbete med Fairtrade 1992.  

 Producenterna förklarar i studien vilken inverkan både Coocafé och Fairtrade har haft 

på deras produktion och samhällsuppbyggnad. Tack vare samarbetet har de kunnat förbättra 

sina produktionsanläggningar, sin administrativa uppbyggnad, både sin internationella och 

nationella bild som producent, samt sin ekonomiska position i samhället. En viktig poäng som 

slutligen görs i studien handlar om effekten av att mellanhänder har tagits bort. Genom 
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Fairtrade ger utbudsöverskott 
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samarbetet med Fairtrade får producenterna en tydlig förståelse för hela produktionskedjans 

aktörer samt tillåter dem att lära sig om andra marknader. 

 Det är vid denna punkt som fallstudien i Costa Rica stödjer det resultat som beskrevs i 

den tidigare modellen. Effekten av borttagna mellanhänder kan innebära att producenterna 

möts av lägre kostnader och på sikt kan detta ge en högre efterfrågan eftersom konsumenterna 

möter lägre priser som en följd av de lägre kostnaderna. Därmed skulle effekten av de 

borttagna mellanhänderna kunna ge en snöbollseffekt om det visar sig att kostnaderna faller. 

Effekterna visade sig alltså vara positiva, inte bara för alla inblandade producenter, utan på 

flera nivåer i samhället. Den effekt som illustrerades i Graf 1 kan alltså användas för att 

beskriva vad som skulle kunna hända i denna fallstudie. 

 

Fallstudie i Mexiko 

I december 2000 initierades en fältstudie i Chiapas i Mexiko för att se utvecklingen av 

Fairtrade-certifierade producenters tillväxt. Två olika kooperativ undersöktes, KAFFE och 

IMAM, vilka båda sedan länge samarbetade med FLO. I denna fältstudie undersöktes 

huruvida den tidigare teorin i samma rapport stämde med verkligheten. Många effekter togs 

med i undersökningen och bland annat togs effekten på producenterna utanför certifieringen 

med i studien.  

 Det visade sig att med de högre priserna som de Fairtrade-certifierade bönderna mottog 

kunde även den generella prisnivån höjas på marknaden. Eftersom de certifierade bönderna i 

många fall innebar ett hot för de övriga producenterna blev prishöjningen ett sätt att skydda 

sin andel av marknaden för dessa bönder. Även om Milford (2004) visar på denna positiva 

effekt på marknaden genom förbättringen tack vare reducerade mellanhänder, så förklaras den 

av Milford (2004) även på ett annat sätt. Informationsspridningen som införandet av Fairtrade 

på marknaden innebar blev mycket viktig för att få bönderna involverade i och medvetna om 

prissättningen, vilket i sin tur ledde till ett tryck på allt högre priser och därmed högre 

inkomster för producenterna 

 I denna fallstudie görs alltså slutsatsen med hjälp av en tidigare hypotes att kooperativen 

som undersöktes hade en positiv effekt på de lokala marknaderna. Möjligheten finns alltså att 

inkomsten kan öka för både medlemmar och icke-medlemmar av FLO.  
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4.2 Fairtrade ger utbudsöverskott 
 

Fallstudie i Bolivia 

I denna studie undersöktes småskaliga producenter i Bolivia, både certifierade och icke-

certifierade. Det huvudsakliga målet med studien var att undersöka huruvida Fairtrade var 

fattigdomsbekämpande eller ej, vilket det på flera punkter visade sig vara. I ett land som 

Bolivia där politiskt våld är en stor del av problemen i samhället, visade sig Fairtrade ha en 

positiv inverkan. Tillgången till ny kunskap var även det en bidragande faktor till utfallet av 

studien, det vill säga den positiva sidan av Fairtrade. 

 Trots att flera positiva sidor kunde visas av Fairtrade så indikerade studien att det fanns 

ett utbudsöverskott bland Fairtrade-kooperativen. I studien kunde det inte visas om 

producenterna påverkades i någon större omfattning av detta överskott, men det gjordes dock 

en tydlig analys av de eventuella följderna. Å ena sidan antog man att överskottet inte skulle 

ha så stor inverkan på världsmarknadens priser, eftersom Fairtrade inte når ut till så många 

producenter idag. Å andra sidan såg man en stor möjlighet för Fairtrade att växa i relation 

med världsmarknaden, vilket på så sett skulle leda till en negativ inverkar på producenterna 

på grund av lägre marknadspriser. Här skiljer sig denna fallstudie från de andra då den tar upp 

möjligheten för Fairtrade att växa på världsmarknaden.  

 

Fallstudie i Mexiko 

Denna fallstudie har undersökt kooperativet Majomut i Chiapas i Mexiko. Det visade sig 

tidigt att all produktion inte kunde säljas till Fairtrade-priser på marknaden, vilket enligt 

studien verkade ha kommit som en överraskning för en del av producenterna. Det fanns flera 

oklarheter i organisationen och enligt flera producenter verkade de utsända från FLO i flera 

fall okunniga vad gällde kaffeproduktionen på plats i Chiapas. 

 Trots en del oklarheter mellan producenter och FLO kunde studien visa att införandet av 

Fairtrade hade skapat flera arbetstillfällen på den inhemska marknaden, men samtidigt visade 

det sig även att Fairtrade-produktion hade bidragit till en generellt sett ökad produktion.  

 Här visar studien det resultat som togs fram i vår tidigare modell där Fairtrade ansågs 

leda till en ökad produktion. Även om det i studien inte visades vad följden av den ökade 

produktionen blev, finns det utrymme att nämna att det konventionella priset troligen sjunker 

då ett ökat utbud möter en relativt stabil efterfråga på världsmarknaden för kaffe.  
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5   Jämförande analys 
 

 

 

I denna del görs en analys av Fairtrades inverkan på marknadens alla producenter genom att 

noga ta upp de båda modellernas argument för och emot Fairtrade. Analysen kommer att 

behandla olika delar av området; såsom utbudseffekten, komparativa fördelar och eventuella 

utvecklingsmöjligheter. För att återkoppla till de tidigare empiriska fallstudierna kommer 

hänvisningar till dessa att göras för att visa vilken effekten har varit i empiriska studier. Till 

att börja med kommer modellernas främsta skillnader att förtydligas samt de begränsningar 

som de båda modellerna har. 

 

5.1 Två modeller – två utgångslägen 
	  
I denna rapport har det tagits fram två olika modeller, varav den ena i stora drag har argument 

för Fairtrade medan den andra har argument emot. Målet har varit att undersöka Fairtrades 

påverkan på icke-certifierade bönder och även om detta har kunnat visas med hjälp av de båda 

modellerna så har utgångslägena varit relativt olika.  

 Den första modellen som tas upp har argument som visar att Fairtrade kan ha positiva 

effekter på hela marknaden i fråga. Utgångsläget gäller här sättet att se på införandet av 

Fairtrade som ett alternativ för producenterna. I denna modell undersöks inte hur 

minimipriset, som ett nytt tillägg, påverkar marknaden utan istället undersöker man framför 

allt huruvida utbudet och efterfrågan på marknaden påverkas av införandet av Fairtrade. 

Följden blir att produktionsleden får en avgörande roll i processen. De mellanhänder som 

försvinner i Fairtrade-ledet ger högre produktionskostnader för producenterna som följd och 

på så sätt en ökad efterfråga som kan höja priserna. Resultatet visade sig ge en snöbollseffekt 

för hela den inhemska marknadens producenter, men detta gällde endast så länge skörden låg 

på en relativt låg nivå. När vi i graferna såg denna modell illustrerad var antagandena redan 

gjorda som exogena effekter. Därmed kunde vi se hur endast de konventionella priserna 

varierade beroende på hur stor del som anslöt sig till certifieringen.  

 Den andra modellen poängterar de dynamiska effekternas betydelse för utvecklingen 

och vill framför allt visa Fairtrades brister på lång sikt på en marknad. Risken med Fairtrades 
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minimipris visar sig i den här modellen vara bland annat utbudseffekten. De ekonomiska 

teorierna med priset som en tydlig variabel ligger som grund för modellen. Att minimipriset 

därför anses locka fler producenter att ansluta sig blir därför naturligt enligt denna modell, 

men samtidigt en fara eftersom det snabbt kan leda till en överproduktion. Till skillnad från 

den tidigare modellen tar man i denna inte en liknande hänsyn till borttagandet av 

mellanhänder. Fokus ligger på den långsiktiga effekten av införandet av Fairtrade på 

marknaden och därför anses det troligtvis något irrelevant att fokusera på den direkta effekten 

av ett förändrat produktionsled. 

 

5.2 Utbudseffekten 
	  
Utbudseffekten har genomgående tagits upp som argument både för och emot etableringen av 

Fairtrade. Vad som egentligen menas med denna effekt är att marknadens totala utbud av en 

viss vara förändras efter införandet av Fairtrade på marknaden. Båda modellerna tar alltså upp 

denna effekt, men på två helt olika sätt. I den första modellen syftar man på utbudet som 

mellanhänderna möter, man exkluderar alltså de Fairtrade-certifierades utbud vid analysen. I 

den senare modellen diskuteras det totala utbudet och man tar reda på om Fairtrade leder till 

ett ökat utbud totalt sett. I fallstudierna kunde det visas att det fanns en utbudseffekt i två av 

fallen, men däremot har de två modellernas synsätt på utbudseffekten inte jämförts i någon 

studie.  

 Eftersom de två modellernas antaganden skiljer sig åt i många avseende och framförallt 

i sättet att se på utbudseffekten blir det svårt att göra en analys som överväger vilken modell 

som visar lämpligast resultat. För framtida studier inom området vore det därför passande att 

inkludera de båda modellernas syn på utbudseffekten för att vidare kunna få fram ett tydligare 

resultat. 

 

5.3 Dynamiska effekter och vidare utveckling 
	  
Teorin om komparativa fördelar som ett sätt att uppnå tillväxt och utveckling har idag börjat 

anses som en alltmer förlegad teori och istället inriktar sig många på olika dynamiska 

effekter. Både Milford (2004) och Johansson (2008) påpekar bristen i att Fairtrade framför allt 
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vänder sig till småskaliga jordbruk eftersom det gör det svårare för producenter som vill utöka 

sin produktion och utnyttja stordriftsfördelar.  

 I de fallstudier som tagits upp är det svårt att avgöra huruvida producenterna har förlorat 

något på att eventuellt exkluderas från utnyttjandet av stordriftsfördelar. Vi vet inte om 

produktionen hade varit mer effektiv om Fairtrade inte hade införts på de undersökta 

marknaderna, därför är det inte lämpligt att dra någon slutsats om Fairtrades inverkan på just 

detta område. Det har däremot visat sig i flera studier att Fairtrade kan ge andra dynamiska 

effekter i samhället. Trots att Konečný T. et al. (2008) rapport till stor del är kritisk till 

Fairtrade så betonas vikten av den tekniska informationsspridning och expertis som Fairtrade 

innebär. Även Raynold (2002, sid. 417) tar upp dessa argument och ser tillgången till 

värdefull information som en konkurrensfördel på marknaden, vilket i sin tur skulle kunna 

gynna icke-certifierade producenter genom att kräva högre priser, menar Milford (2004). 

 Även om dessa dynamiska effekter inte tagits med i de tidigare modellerna för att 

beskriva de tillhörande graferna, så blir de avgörande vid en senare analys. I fältstudierna 

visade det sig att det i de flesta fall fanns en värdefull informationsspridning och för att i 

vidare studier inom område kunna göra en mer omfattande analys krävs information om hur 

viktiga dessa dynamiska effekter anses vara. 

 Bristen i många av de samhällen som idag omfattas av Fairtrade ligger ofta i dess 

institutioner. Anledningen till att en producent inte kan ändra inkomstkälla om det inte skulle 

gå bra beror på att det inte finns dessa möjligheter i samhället. Frågan är om Fairtrade hjälper 

dessa producenter, som annars alltså skulle göra misslyckade försök att satsa på en annan 

bransch, eller om Fairtrade försvårar situationen eftersom det redan visats tecken på en 

försämrad efterfråga.   

 Ytterligare effekter av Fairtrade har visats i en rapport av Hayes och Moore (2005) där 

de förklarar hur införandet av Fairtrade påverkar arbetsmarknaden i det berörda landet. 

Eftersom Fairtrade i många fall innebär en höjning av både anställningsgraden och lönenivån, 

blir ofta konsekvensen att dessa nivåer stiger även på den konventionella marknaden. Hayes 

och Moore visar alltså, liksom vi tidigare visat i den första modellen, att de icke-certifierade 

producenterna ges fördelar av att Fairtrade finns på marknaden.  
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5.4 Modellerna kan komplettera varandra 
	  
	  
Ovan har jag redogjort för de främsta argumenten som talar både för och emot att Fairtrade 

påverkar icke-certifierade producenter. För att komma fram till ett slutgiltigt resultat behövs 

mer information genom framför allt fallstudier. Det finns många effekter som kan inkluderas 

vid studier inom detta område och, trots att jag har valt att fokusera på den ekonomiska 

aspekten av Fairtrades inverkan på en marknad, så har det gjorts många studier som är 

kopplade till både sociologi och geografi i vid bemärkelse. Detta gör att studier inom ämnet 

kan fortsätta åt olika håll och kanske blir det, för framtida studier, ännu viktigare att försöka 

arbeta med att komplettera olika modeller som gjorts än att själv arbeta med att hitta helt nya. 

 Eftersom de båda modellerna kunde styrkas genom fallstudier kan det sägas att de båda 

stämmer på sätt och vis. Detta skall dock inte framhållas som ett resultat av studien eftersom 

utgångspunkterna för både modellerna och fallstudierna är så skilda. Däremot finns det 

mycket som tyder på att effekterna av Fairtrade till viss del kan gynna de icke-certifierade 

producenterna, men frågan man bör ställa är huruvida effekten är möjlig på lång sikt. 

 I den första av våra modeller såg vi att producenterna på den konventionella marknaden 

kunde mötas av högre priser eftersom deras mellanhänder, som en följd av att Fairtrade fanns 

på marknaden, konkurrerade om ett lägre utbud totalt sett. En eventuell snöbollseffekt som en 

följd av en ökad efterfrågan och på så sätt högre priser skulle kunna gynna alla marknadens 

producenter. Vad vi också kom fram till var att denna slutsats endast kunde dras då skörden 

inte översteg en viss nivå. Även om modellen i sig inte visade på att produktionen ökade, så 

kan vi inte med säkerhet säga om samma resultat skulle visas på längre sikt då risken att 

produktionen ökar finns på en konkurrensdriven marknad.  

 Den andra modellen fokuserade framför allt på Fairtrades effekt på just lång sikt. I 

fältstudierna visades att införandet av Fairtrade visade sig vara just produktionsdrivande, 

vilket var modellens främsta slutsats. Även om det i flera av fältstudierna gavs exempel på 

hur Fairtrade medförde positiva effekter till en början, så kunde slutsatsen dras om att det inte 

var en lönsam handelsmetod på lång sikt.  

 För vidare studier inom området skulle dessa modeller eventuellt kunna kompletteras 

för att undersöka när effekten av Fairtrade skiftar från att vara positiv till att bli negativ för 

marknaden. Om den långsiktiga effekten bygger på hur samhällets institutioner ser ut, det vill 

säga möjligheterna att se hållbara positiva effekter av Fairtrade beroende på hur samhället är 

utvecklat vad gäller infrastruktur och offentlig verksamhet, så skulle förutsättningar kunna ges 
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för att förbättra dessa. Vid denna punkt kan man märka att de båda modellerna möts. Den 

första som ser möjligheterna för hela samhället med Fairtrade då priserna tenderar att stiga när 

mellanhänder försvinner, men som ger motsatt resultat om produktionen blir för hög. 

Samtidigt ser vi den andra modellen som anser att producenterna skulle behöva förbättrade 

institutioner för att hitta alternativa inkomstkällor. Genom att kombinera de båda modellerna 

och samtidigt öka förutsättningarna för utvecklingen i samhället, skulle de positiva effekterna 

möjligtvis kunna hålla på en allt längre sikt.   
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6   Resultat 
 

	  
	  
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur icke-certifierade producenter påverkas av 

införandet av Fairtrade på samma marknad. Inget entydigt resultat kan ges eftersom de båda 

modellerna skiljer sig åt på flera punkter, men däremot ger de två modellerna viktiga 

infallsvinklar som kan komma att ha praktisk betydelse vid framtida studier. Trots skilda 

resultat i de olika modellerna vet vi att de icke-certifierade producenterna i någon mån 

påverkas av införandet av Fairtrade på samma marknad. Båda modellerna visade detta, men 

huruvida effekterna gäller utbuds- eller snöbollseffekter kan inte besvaras utan att fallstudier 

görs som jämför de båda utfallen.  

 Genom att jämföra de teoretiska modellerna var det dock möjligt att komma fram till att 

skillnaden ligger i om effekterna ses på lång- eller lite kortare sikt. De empiriska fallstudierna 

verkar stödja respektive modell, men för att ytterligare kunna dra slutsatser kring vilken effekt 

som väger tyngst behövs fler studier. Analysen visar att det finns stora möjligheter att 

kombinera de båda modellerna och att effekterna från de båda skulle kunna inträffa, men 

däremot med olika tidsperspektiv.  

 Avslutningsvis visade analysen av denna studie att mer uppmärksamhet bör riktas mot 

icke-certifierade producenter i samband med införandet av Fairtrade på en marknad.   
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