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Abstract  

 

Title: Fair Trade - an ethnographic study of the attempt to unite trade and moral 

 

The purpose of this study is to explore the relationship between trade and moral in society, 

using the fair trade movement as an example. In this thesis I describe what fair trade is about 

according to the movement´s goals, history and development. I explore the means and actors 

of the fair trade movement. In addition, I look into the arguments of the movement for 

choosing fair trade products and what some consumers find attractive about fair trade. The 

data for this study consist of anthropological research and field studies as well as information 

and marketing material from different fair trade websites. The field cases and information 

from the fair trade movement have been analyzed using a comparative method. 

I argue that fair trade is an example of the conflict between the economic and the social 

spheres in society. It is an attempt to protect social values that people find threatened in 

capitalist societies consisting of product fetishism and alienation. Fair trade wants to 

challenge the conventional trade but I argue that the movement in fact is a product of the 

capitalist society. This I do by looking at its goals, means and actors. Further, I argue that fair 

trade with an romanticized image of the needy and helpless producers turn "the other" into an 

exotic object and more than describing reality, picture an idealized world which appeals to the 

consumers in the developed countries.   

 

 

 

 

 

 

Keywords: Fair trade, Fairtrade, ethical consumption, consumer, producer, product, social 

anthropology, marketing, image. 
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Kapitel 1 

 

1.1 Inledning  

Begreppet etisk konsumtion innebär att ta olika moraliska aspekter kring varuproduktionen i 

beaktande när man bestämmer sig för att köpa eller inte köpa. Etisk konsumtion kan ha grund 

i många aspekter som den sociala, ekonomiska, miljöorienterade och politiska kontexten för 

produktionen. Vad den etiska konsumenten konsumerar beror alltså på dennes positiva eller 

negativa värdering av de moraliska aspekterna kring kontexten för ett objekts produktion. 

Störst uppmärksamhet inom etisk konsumtion får rättvis handel som fokuserar på konsumtion 

av varor som är producerade på ett socialt och miljömässigt försvarligt sätt eller vad rörelsen 

hävdar vara bättre än alternativen som finns. Rättvis handel fokuserar på förbättrade arbets- 

och levnadsvillkor som bl.a. rättvisa löner, större medbestämmande för producenter samt 

demokratiutveckling och detta särskild för småskaliga marginaliserade producenter. 

Skillnaden mellan etisk konsumtion och rättvis handel består i att etisk konsumtion kan 

innebära olika handlingar som att deltaga i protester, bojkotts, handla etiskt etc. men att det 

inom rättvis handel inte finns ett alternativ till att konsumera. Rättvis handel är därför 

beroende av konsumtionen för att producenterna i u-länderna ska kunna sälja sina rättvise 

produkter och inom rättvis handel fokuserar man därför på att påverka de existerande 

marknadsrelationerna. (Varul, 2008: 656, Carrier, 2012: 1-2, Littler 2009: 6). Denna uppsats 

koncentrerar sig på fenomenet rättvis handel som jag argumenterar för är ett fönster till att 

förstå förhållandet mellan handel och moral samt konsumtion och utveckling i många 

samhällen. Jag vill undersöka vad som tilltalar konsumenten vid rättvis handel och varför 

vissa konsumenter väljer rättvisemärkta produkter. Varför dessa konsumenter väljer att gå 

emot ekonomisk rationalism och betala extra för produkter de anser vara laddade med etiska 

och moraliska värden. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

I denna uppsats studerar jag ur ett antropologiskt perspektiv fenomenet rättvis handel för att  

förstå en större samhällstendens. Genom en jämförelse av antropologiska fältstudier och 

diverse rättvise organisationers webbsidor vill jag undersöka vad rättvis handel kan säga om 

förhållandet mellan handel och moral i samhället. Jag är intresserad av hur rättvis handel vill 

uppnå sina mål om rättvisa och utveckling. Därför undersöker jag hur rättvis handel hävder 

sig kunna göra handel mer moralisk och icke-exploaterande genom att bl.a. studera rättvis 
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handels kriterier, marknadsföring, aktörer och tillvägagångssätt. Dessutom undersöker jag hur  

rättvis handel argumenterar för att konsumenterna bör välja rättvisemärkt och vad som tilltalar 

konsumenterna med rättvis handel. Jag är medveten om att det kan finnas många olika orsaker 

för att handla rättviseprodukter och att det är stor skillnad på den politiskt aktiva aktivisten 

som vill uttrycka politiska åsikter, arbeta för att ändra globala handelsregler och kanske sätta 

press på företagen och på konsumenten som handlar rättvist ibland utan lika stor insikt i 

rättvis handel. 

       Viktigt att poängtera med denna uppsats är att rättvis handel är en del av en större 

samhällstendens och därför inte ska betraktas som ett isolerat unikt fenomen. Detta tar jag 

höjd för i denna studie av rättvis handel. 

 

Mina huvudsakliga syften för denna uppsats är att: 

 

 Beskriva vad rättvis handel är och vad det går ut på genom att studera rättvis handels 

filosofi, mål, historia och utveckling. 

 

 Undersöka vilka medel och aktörer rättvis handel förlitar sig på för att uppnå sina mål 

och vilka problematiker det kan finnas kring dessa. 

 

 Undersöka hur rättvis handel argumenterar för att konsumenterna ska välja 

rättvisemärkt och vad som tilltalar vissa konsumenter vid rättvis handel. Samt 

analysera hur rättvis handel kan vara ett fönster till att förstå förhållandet mellan 

handel och moral i samhället. 

 

1.3 Teori, material och tidigare forskning  

Antropologin som disciplin letar bakom människors vardagliga erfarenheter och förståelse för 

att söka efter underläggande mönster och meningar. På samma sätt använder jag rättvis handel 

för att studera underläggande mönster och meningar. Jag kommer att använda mig av olika 

antropologiska fältstudier för att belysa förhållandet mellan handel och moral samt 

konsumtion och utveckling. Jag använder mig av den sociala rörelsen rättvis handel för att 

studera synen på dessa områden. Rättvis handel är ett komplext och ständigt föränderligt 

fenomen som berör ämnen som folk länge har haft åsikter kring. Det bygger på en grundtanke 

om att den konventionella handeln är orättvis och utnyttjar fattiga producenter. Rättvis handel  
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har som mål att bringa in moral och rättvisa i världshandeln och syftar till att uppnå 

utveckling genom konsumtionen av rättviseprodukter. Rörelsen är därför ett fint exempel för 

att studera varför konsumenter i många samhällen bryr sig om att välja rättvisemärkt framför 

andra märken. Samt vilken syn konsumenterna har på rättvis handel och vad de menar sig 

uppnå genom denna konsumtion. 

       Debatten kring rättvis handel präglas av motstridande uppfattningar kring rörelsens 

resultat och potential för att ändra på dessa bredare problematiker i samhället. Rättvis handel 

har studerats av många olika discipliner som t.ex. ekonomi, kommunikationsvetenskap och 

statsvetenskap och mycket fokus har tidigare legat på de ekonomiska resultaten utifrån 

statistik och mätningar eller möjligheter och utmaningar i rättvis handel (Newhouse, 2008 

:84). I denna uppsats har jag valt att studera fenomenet ur ett antropologiskt perspektiv och 

framför att ta ställning till rättvis handels ekonomiska resultat så undersöker jag istället vad 

rättvis handel kan säga om synen på förhållandet mellan handel och moral. Jag är intresserad 

av hur folk uppfattar rättvis handel genom rättvis handels marknadsföring och vad som 

tilltalar vissa konsumenter med rättvisemärkt. Genom att använda mig av ett antropologiskt 

perspektiv på uppsatsen försöker jag förstå hur samhället som helhet interagerar med det 

specifika fenomenet rättvis handel. Jag önskar att förstå en större samhällstendens utifrån min 

studie av rättvis handel. Därför studerar jag både antropologiska argument och teorier kring 

förhållandet mellan sociala värden och handel samt konkreta etnografiska fältstudier kring 

rättvis handel gjort inom specifika sociala, politiska, historiska och kulturella kontexter. 

Rättvis handel är ett komplext fenomen som tolkas olika av olika aktörer. För att förstå rättvis 

handels argumentation och konsumentens orsak till att handla rättvist, måste vi studera olika 

konkreta fall som tillsammans kan bidra till att ge en helhetsförståelse. 

       Jag använder mig av många antropologer i denna uppsats för att undersöka vilka orsaker 

det kan finnas för att handla rättvisemärkt och hur detta kan relateras till många västliga 

samhällens syn på handel och konsumtion gentemot moral och utveckling. Några av de 

viktigaste kommer att kort presenteras i detta avsnitt.  

       För att visa hur rättvis handel använder "handel framför bistånd" sloganen som en 

argument för att uppnå trovärdighet och legitimitet använder jag mig av antropolog Lill M. 

Vramo (2012). Hon har utifrån fältarbete på Fair Shop i Norge och på fabriker med kvinnliga 

anställda i Bangladesh, studerat rättvis handel påstand om  att handel är ett bättre sätt för att 

skapa jämlika handelsrelationer och uppnå utveckling. Jag har dessutom använt mig av 

antropolog och sociolog James G Carrier (2008, 2012) för att visa vilken underliggande 

filosofi som ligger till grund för rättvis handel rörelsen och hur rörelsen förhåller sig till 
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handel och moral. Jag använder dessutom Carrier och antropolog Catherine S. Dolan (2008) 

och hennes studier av odlingen av Fairtrade-blommor i Kenya till att visa att rättvis handel har 

ett lokalt framför ett globalt tankesätt och reflekterar lokala västliga värden. 

       För att studera rättvis handels marknadsföringsmaterial av rättvise producenten använder 

jag mig av antropolog Amanda Berlan (2008, 2012) , antropolog och sociolog Peter G. 

Luetchford (2008, 2012) och sociolog och antropolog Matthias Varul (2008). För att 

argumentera för att rättvis handel förmedlar en problematisk bild av producenten som varande 

hjälplös och i behov av västligt stöd använder jag mig av Amanda Berlan och hennes 

fältstudier kring kakaoodling i Ashanti regionen i Ghana. För att dessutom visa att rättvis 

handel gör en förenklad romantiserad skildring av rättviseproducenten använder jag mig av 

Peter G. Luetchford och hans fältarbete i Costa Rica. För ytterligare argumentation för en 

romantiserad bild av producenten använder jag mig av Matthias Varul.  

       Ytterligare undersöker jag rättvis handels tillvägagångssätt och aktörer och hur detta tar 

sitt uttryck i rörelsens marknadsföring utifrån antropolog och journalist Kara D. Newhouses 

(2011) fältarbete hos rättvis handelorganisationen "MayaWorks" i Chicago samt studier av 

olika marknadsföringsmaterial från rättvis handelrörelsen. Samt utifrån antropolog Sarah 

Beskys (2008) fältarbete på en indisk teplantage. 

 

1.4 Metod 

För att studera fenomenet och rörelsen rättvis handel började jag med att skapa mig en 

överblick genom att samla information på diverse organisationers webbsidor rörande rättvis 

handel, bl.a. Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), Fairtrade Sverige och 

World Fair Trade Organization (WFTO). Sedan studerade jag olika antropologiska fältstudier 

och forskning kring rättvis handel gjort både bland konsumenter och hos producenter av 

rättvis handel i i- och u-länderna. Utifrån detta material uppstod mina frågeställningar kring 

rörelsens roll i samhället och vad den kan vara ett större tecken på. 

       Till min studie har jag valt en komparativ metod där jag undersöker olika antropologiska 

argument samt rättvis handels diskurs kring rättvisa och utveckling. (Denk, 2002: 7-8, 12-13, 

31-34) Jag önskar att uppnå förståelse för och förklara rörelsens orsaker och betydelse i 

samhället. Varför har rättvis handel blivit populärt och vad är det som tilltalar vissa 

konsumenter kring rättvis handel? Jag har valt en komparativ metod för att kunna göra en 

kritisk analys av rättvis handel genom att undersöka och jämföra likheter och skillnader i 

olika antropologiska fallstudier kring rörelsen. Konklusionerna som dessa antropologer har 

gjort sig i sin forskning kring rättvis handel mål, tillvägagångssätt och marknadsföring jämför 
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jag sedan med data från rättvis handelrörelsen. Detta för att undersöka rörelsens filosofi och 

mål och hur olika antropologer har upplevt rättvis handels tillvägagångssätt för att nå sina 

mål.  

       Min studie av rättvis handel är en litteraturstudie utförd med antropologiska 

frågeställningar. Jag har valt att göra en avgränsning i metoden då jag analyserar utifrån 

andras fältstudier och forskningsmaterial framför att göra ett eget fältarbete. Detta på grund av 

det begränsade tidsperspektivet samt uppsatsens omfattning. Rättvis handel är ett komplext 

och globalt fenomen som behöver studeras med fältstudier från flera olika platser och 

områden för att kunna jämföras. Jag bedömde att det var nödvändigt att göra denna 

avgränsning då ett eget fältarbete ihop med jämförande studier av andras insamlade material 

hade varit för tidskrävande i förhållande till frågeställningarna och uppsatsens syfte.  

       Jag har i enlighet med antropologerna Akhil Gupta och James Ferguson (1997: 6-8, 11-

13), antropolog George Marcus (1995: 95-114) och antropolog Charlotte Aull Davies (2008: 

39-40) valt att fokusera på ett fenomen framför en geografisk plats eller ett folk, som tidigare 

har varit tendensen inom antropologin. "Fältet" i denna studie blir inte en definierad och 

avgränsad fysisk plats för fenomenet rättvis handel måste ses som mer komplext och utspridd 

och för att förstå det måste man studera både det lokala och globala. För att uppnå förståelse 

för rörelsen rättvis handel jämför jag därför studier gjorda av antropologer på flera platser i 

både u- och i-länder och inom olika områden av rättvis handel.  

       Enligt antropolog James Clifford (1988: 22-29, 34-53) är den etnografiska studien en 

konstruktion inom en specifik historisk kontext där olika relationer och diskurser påverkar 

dess utformning. Två fältstudier kommer inte bli exakt likadana men påverkas av etnografens 

personliga bakgrund och erfarenheter samt individuella upplevelser och tolkningar som görs i 

fältet. Davies (2008: 3-8) är enig i detta då hon påstår att det studerade ämnet påverkas av 

antropologen och själva researchprocessen. Något som är tydligt i hela processen från att välja 

ämne till den färdiga produkten. Etnografin kan därför inte endast förstås och tolkas på ett sätt 

men på många olika beroende på läsaren. Jag är härmed medveten om att de jämförda 

antropologerna använda i denna uppsats har gjort sin tolkning i fältet och att jag gör min 

tolkning av deras studier. Andra ville kanske ha gjort en annan tolkning med samma material. 

 

1. 5 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag valt att huvudsakligen fokusera på forskning och fältarbeten kring 

rättvis handel inom etisk konsumtion. Viss material som jag har använt mig av använder 

begreppet etisk konsumtion men just detta material har jag värderat berör och kan appliceras 
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på det lite smalare fenomenet rättvis handel som fokuserar särskild på förbättringen av 

producenters produktions- och arbetsvillkor genom konsumtion av rättvisemärkta varor. Jag 

har valt att fokusera på rättvis handel då jag är intresserad av sambandet mellan handel och 

konsumtion gentemot moral och utveckling.  

       Syftet med uppsatsen är inte att besvara frågan huruvida rättvis handel är bra eller dåligt 

och om rörelsen uppnår resultat eller ej. Jag fokuserar istället på att, utifrån huvudsakligen 

tidigare antropologisk forskning, undersöka rättvis handels popularitet och hur rörelsen rättvis 

handel kan ge en inblick i förhållandet mellan handel och moral i samhället. Val av fokus för 

uppsatsen är subjektivt då jag kunde ha valt att koncentrera mig på andra teman och 

problemområden eller valt en annan social rörelse eller andra fenomen för att belysa mina 

frågeställningar. Dessutom har jag gjort en begränsad studie kring rättvis handel för att förstå 

en större samhällsutveckling och studien kan därför inte hävdas ge en holistisk bild av 

fenomenet och rörelsen rättvis handel. 

 

1. 6 Disposition  

Jag vill inledningsvis beskriva filosofin bakom rättvis handel, dess standarder och mål och det 

historiska förloppet för fenomenet och rörelsen rättvis handel (kapitel 2). Denna beskrivning 

efterföljs av en närmare analys av vilka argument rörelsen använder sig av i sin 

marknadsföring och vad som tilltalar vissa konsumenter med rättvis handel. Detta för att 

analysera förhållandet mellan handel och moral utifrån fenomenet rättvis handel (kapitel 3). 

Slutligen görs en sammanfattande konklusion kring uppsatsens resultat och argument (kapitel 

4). 
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Kapitel 2  

I detta kapitel kommer jag först att studera rättvis handels filosofi och värdegrund och 

beskriva rörelsens kriterier. Härefter kommer jag att beskriva rättvis handels utveckling från 

start fram till idag. 

 

2.1 Vad är rättvis handel? 
 

Filosofin bakom rättvis handel 

I begreppet rättvis handel ligger uppfattningen att den konventionella handeln anses orättvis 

och oetisk och är en bidragande faktor till den ekonomiska obalansen i världen. (Littler, 2009: 

14, Orlando, 2012: 145) I enlighet med marxistisk teori vill rättvis handel öppna upp för 

varufetischer och visa vad marknaden döljer samt återigen fokusera på produktionen av varor. 

Man vill synliggöra sociala och miljömässiga aspekter av produktionen och ändra synen på 

varor så dessa inte endast bedöms utifrån sitt färdiga resultat men också efter 

produktionsprocessen. (Neve et al., 2008: 7-8; Carrier, 2012: 7-10) Rättvis handel ska därför 

vara en alternativ strategi för att minska orättvisa handelsförhållanden mellan producenter och 

konsumenter, reducera fattigdomen och medverka till social rättvisa och mänskliga 

rättigheter. Det är en grundläggande filosofi inom rättvis handel att ekonomin ska arbeta för 

ett mer rättvist och hållbart globalt samhälle. Inom rättvis handel uttrycker man också en 

önskan om direkta relationer med producenterna präglade av samhörighet och reciprocitet. 

Detta i motsättning till opersonliga och alienerade relationer som på den konventionella 

marknaden som styrs av rationalitet, individualitet, vinstmaximering, effektivitet. Rättvis 

handel önskar rimliga priser och jämlikhet istället för en marknad som drivs av vinst och 

utförs av mellanhänder som utnyttjar de sämre ställda. Detta tar bl.a. sitt uttryck i Fairtrades 

slogan "cutting out the middlemen" (Carrier, 2012: 13-14) För att nå dessa mål försöker 

rättvis handel reglera och begränsa den fria marknaden genom certifiering, kontroll och 

övervakning. (Tucker, 2011: 127-128; URL 1; Mohan, 2010: 20, Neve et al., 2008: 3) De två 

största paraplynätverken inom rättvis handel World Fair Trade Organization (WFTO) och 

Fairtrade Labelling Organization International (FLO) använder sig både av märkningar inom 

sitt kontrollsystem. WFTOs märkning, Fair Trade Organization Mark, används av företag och 

organisationer som är medlemmar i WFTO till skillnad från FLO´s märkning, Fairtrade Label, 

som fungerar som certifiering av produkter. (URL 2; URL 3; URL 4) Båda organisationerna 

har krav på att deltagarna inom rättvis handel måste följa rörelsens kriterier och praktisera 

rörelsens principer i alla sina aktiviteter för att kunna använda märkningen. I motsättning till 
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WFTO som endast företar interna kontroller och årliga stickprov så genomför Fairtrade 

kontroller via den utomstående tredje parten FLO-Cert.
1
 De två systemen fungerar parallellt 

och överlappar ibland varandra och en medlem kan vara både Fairtrade-certifierad och 

medlem av WFTO samtidigt.
2
  

       Rättvis handel är en del av strategin för att främja utveckling genom "Trade not aid" 

filosofin, ett uttryck som först användes på FNs konferens för handel och utveckling 1968. Ur 

detta perspektiv anses inte internationell bistånd som det rätta medlet för att uppnå långvarig 

utveckling och med sloganen "Trade not Aid" syftar rättvis handel sig till att skilja sig från 

internationell utvecklingspolitik. Istället för att jobba med välgörenhet så har rättvis handel 

som mål att med handelssamarbeten bygga upp rimliga arbetsförhållanden för producenterna, 

skapa rättvisa priser för produkterna, säkra och demokratiska arbetsvillkor, uppmuntra till 

miljömässig hållbarhet samt ge stöd till utvecklingen av samhällen. Detta med förhoppningen 

om att producenterna aktivt ska kunna ta kontroll över sina egna liv i framtiden. (DeCarlo, 

2007: 73-74) Rättvis handel beskrivs av Fairtrade  och WFTO som ”ett handelssamarbete, 

baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel” och rättvis 

handel "bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera 

rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare - framförallt i Syd".
 
(URL 5) 

 

Kriterier för rättvis handel 

Rättvis handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. 

Samarbetet har som mål att förbättra situationen för producenter, öka deras tillgång till 

marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Genom rättvis handel ska producenter, 

främst missgynnade småskaliga producenter, få möjligheten att förbättra sin levnadsstandard 

och arbetsförhållanden. Dessa mål försöks uppfyllas genom generella kriterier för rättvis 

handel som kan sammanfattas i följande punkter (URL 1; URL 6): 

 

 Goda arbetsförhållanden och en skälig lön/betalning till producenterna, långsiktighet 

samt miljömedvetenhet i produktionen. 

 En öppen, demokratisk organisationsstruktur. 

 En utvecklande och tillmötesgående dialog mellan alla aktörer, där delaktigheten är 

grundläggande. 

                                                           
1
    FLO-Cert ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan. 

WFTO arbetar idag både med att utveckla ett certifierings-märke och ett annat kontrollsystem. 
2
    FLO är sedan 2004 uppdelad i två delar där den ena, Fairtrade International, sätter standarderna och den 

andra, FLO-Cert, certifierar och inspekterar.. (URL 1) 
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 Främja långsiktiga och stabila handelsrelationer. 

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

barnkonvention och ILO:s grundläggande konventioner. 

 Främja jämställdhet mellan män och kvinnor, hindra diskriminering och arbeta för fri 

fackföreningsanslutning. 

 Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer i utbildnings- och 

upplysningssyfte. 

 Prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlats i ursprungslandet.
3
  

 

2. 2 Historian bakom rättvis handel  
 

Utvecklingen av rättvis handel  

Det är svårt att peka ut en enstaka händelse som agerade startskott för rättvis handel då många 

individer och organisationer jobbade parallellt med rättvisefrågor. Ofta spåras rättvis handels 

början tillbaka till 1946 när Edna Ruth Byler från USA under en resa till Puerto Rico 

uppmärksammade några kvinnors vackra hantverk men samtidigt observerade deras dåliga 

levnadsförhållanden. Hon tog med sig hantverken tillbaka till USA där hon började sälja dem 

och returnera pengarna direkt till producenterna. De nästa 30 åren sålde hon hantverk från 

producenter i utvecklingsländer och försökte sprida sin syn på direkt handel som ett sätt att 

minska fattigdom. Hennes arbete resulterade i organisationen SELFHELP Crafts som 1996 

ändrade namn till Ten Thousand Villages. Bylers och andras liknande engagemang 

inspirerade den tidiga utvecklingen av europeiska och nordamerikanska alternativa 

handelsorganisationer (ATOs) där kyrkliga grupper och sociala rättviseorganisationer agerade 

huvudförespråkare för rättvis handel. (URL 8; Tucker, 2011: 129) De tidigaste spåren av 

rättvis handel i Europa hittar man på slutet av 1950-talet när Oxfam UK började sälja 

hantverk från kinesiska flyktingar i Oxfam butiker. I Holland fanns liknande tendenser och 

1969 öppnade här den första världsbutiken som handlade med rättviseprodukter och spred 

budskapet om rättvis handel.  

                                                           
3
  Utöver dessa kriterier har Fairtrade International ytterligare ett kriterium som innebär att en Fairtrade-   

    premium läggs på varan, som ett ekonomisk tillskott till producenten, utöver minimipriset. Fairtrade-premien    

    ligger på ca 5% (av försäljningsvärdet) beroende på produktgrupp. Priset för en Fairtrade-märkt vara ska   

    kunna täcka produktionen, levnadskostnader och kostnader för att följa fairtrade standarder kring miljö,  

    arbetsvillkor och löner. Denna extra premium går inte direkt till den enskilda producenten men till  

    kooperativet eller föreningen och används till investeringar i lokalsamhället och verksamheten som t.ex.  

    skolor, hälsovård, daghem, nya bostäder, investeringar i produktionen etc. (URL 7) 
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       Stor genomslagskraft fick rättvis handel på 1960-talet. Detta i takt med en ökad 

internationell oro för neo-imperialismen, de multinationella företagens växt och de orimliga 

levnadsförhållanden för producenterna i u-länderna. Med framväxten av neoliberala politiker 

med fokus på fri handel samt en förändring i den politiska atmosfären i Europa och 

Nordamerika på 1970- och 80-talet, valde många alternativa handelsorganisationer att 

presentera sig själva som kompatibla med fri handel. Detta i motsättning till den tidigare 

filosofin om att vara ett alternativ till den konventionella handeln och arbeta för att förändra 

strukturerna i den existerande globala ekonomin. (DeCarlo, 2007: 73-74) 

       1988 fick ett Maya-kooperativ i Mexico hjälp av den holländska NGO Solidaridad med 

att sälja sitt kaffe i Europa till rimliga priser. Samma år införde Solidaridad det första fair 

trade certifieringssystemet, Max Havelaar Foundation, och lanserade certifieringsmärket Max 

Havelaar. Namnet på märket härstammar från en fiktiv karakter i en populär holländsk roman 

som kämpade för social rättvisa bland kaffebönder. Märket skulle garantera att produkterna 

mötte vissa krav kring arbetsförhållanden och miljön. Med märkningen ville man göra det 

lättare för konsumenterna att känna igen rättvise-produkter i mängden. Syftet var även att 

utvidga distributionen av rättviseprodukter så även företag skulle kunna sälja dessa och inte 

endast fair trade organisationer som tidigare. Max Havelaar-märket blev en inspirationskälla 

för andra certifierings- och märkningsinitiativ som utvecklades, bl.a. Fairtrade Foundation.  

       På slutet av 1980- och under 1990-talet började dagens rörelse ta en tydligare form och 

fokus flyttades allt mer till tillverkningsprocessen och till producentens arbets- och 

levnadsvillkor ihop med ett större intresse för demokrati och organisationsformer. (URL 1;  

URL 9) Idag finns det många organisationer och nätverk som samarbetar för rättvis handel. 

De fyra största paraplynätverken är World Fair Trade Organization (WFTO), Fairtrade 

Labelling Organization International (FLO), The European Free Trade Association (EFTA) 

och The Network of European Worldshops (NEWS!).
4
  

 

Rättvis handels växt och kommersialiering 

       Rättvis handel har upplevt stor framgång genom åren. En avgörande faktor för denna växt 

är att rättvis handel har blivit mainstream vilket innebär att rättvisemärkta produkter nu finns 

lättillgängliga i dagligvaruhandeln. Enligt Fairtrade International så finns det idag Fairtrade-

märkta produkter på butikshyllorna i över 120 länder och nya produkter tillkommer. Denna 

                                                           
4  Bemärk ihopskrivningen av Fairtrade när man pratar om producenter, certifiering, märkning etc som har  

    erkänds av Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) och FLO-cert men särskrivning när man  

    pratar om annan rättvis handel som t.ex. i samband med World Fair Trade Organization (WFTO) 
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produktion bidrog 2012 över 1,2 millioner bönder och arbetare från 66 utvecklingsländer till, 

en siffra som ökar år efter år. (URL 10) Rättvis handels utveckling betyder att rörelsen har 

börjat arbeta mer professionellt med produktutveckling och marknadsföring samt kampanjer 

för medvetandegörande. Enligt Fairtrade International känner globalt 6 utav 10 igen Fairtrade-

märket, som är den vanligast förekommande etiska märkningen både internationell och i 

Sverige. (URL 11) Trots detta ligger marknadsandelen för rättvise varor ofta omkring några 

enstaka procent eller därunder och produkter med Fairtrade-märkningen står fortfarande 

endast för mellan 0,5 – 5 % av den totala försäljningen i de olika produktkategorierna på 

världsplan. Den rättvisemärkta vara i Sverige som har högst marknadsandel är kaffe, med en 

marknadsandel på 3,4 procent 2008. (URL 12) Detta betyder alltså att rättvis handel 

fortfarande bara är en droppe i havet och det innebär också att endast få producenter kan sälja 

hela sin produktion på rättvisemarknader. Men varför har denna rörelse upplevt så stor och 

snabb framgång? Detta ska vi studera närmare i kapitel 3. 
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Kapitel 3  

 

Som beskrivit i det föregående kapitlet så har rättvis handel uppstått som en protest mot den 

konventionella marknaden med en önskan om att göra de existerande handelsrelationerna mer 

jämlika. Rättvis handel rörelsen har sitt ursprung i västliga samhällen med USA, England och 

Holland som föregångare och vill uppfylla sina målsättningar genom konsumenters köp av 

rättvise produkter. Syftet med det följande kapitlet är att analysera vad rättvis handel kan säga 

om synen på handel och moral i samhället. Jag börjar med att undersöka hur rättvis handel vill 

uppnå sina mål om rättvisa och utveckling. Samt vilka aktörer och medel rättvis handel 

använder i sitt tillvägagångssätt och vilka problematiker det kan det finnas med dessa. 

Dessutom undersöker jag hur rättvis handel argumenterar för att konsumenterna bör välja 

rättvisemärkt och vad som tilltalar vissa konsumenter med rättvis handel Detta gör jag utifrån 

antropologers fältstudier och forskning och utifrån rättvis handels marknadsföring.  

 

3.1 Målen 

Antropolog James G. Carrier (2012: 7-12) hävdar att rättvis handel har utvecklats som en 

motreaktion till det kapitalistiska samhället som har växt fram i Europa och Nordamerika de 

senaste århundradena och som sedan 1970-talet ofta har gått under namnet neoliberalismen.
5
 

Enligt Carrier avlägsnades under denna perioden den ekonomiska sfären, bestående av 

produktion och handel, allt mer från den sociala värld som innehåller hemmet, familjen och 

vänner. I enlighet med Marx' termer så har detta rationella ekonomiska systemet lett till att 

mänskliga förhållanden har blivit förfrämligade från produktionen och varor fetischerade, 

vilket innebär att varor bedöms efter sitt slutliga resultat som pris och kvalitet medan 

produktionsprocessen bestående av t.ex. arbetskraft och sociala värden är osynlig. Målet för 

rättvis handel är att bekämpa dessa varufetischer, synliggöra produktionsförhållanden och 

skapa personliga långvariga förhållanden i produktionskedjan. Rörelsen betonar hur den i sitt 

mål skiljer sig från andra produktmärkningar och rörelser. Fairtrade t.ex. hävdar sig vara den 

enda produktmärkningen som arbetar för att motverka fattigdom och bidra till att öka 

producenternas möjligheter för inflytande och medbestämmande. Detta bl.a. genom Fairtrade-

premien som ska gå till producenternas lokalsamhällen samt fokus på demokratiseringsarbete 

för gemensamt demokratiskt beslutstagande. Betoningen av rättvis handels fokus på 

                                                           
5
 Ett samhälle som anses styras av värden som profitmaximering, privatisering, rationalitet, egoism,  

   självreglering av en fri marknad utan restriktioner och utan påverkan av sociala värden (Carrier, 8-9) 
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fattigdomsbekämpning och producenternas ökade möjligheter för självbestämmande blir ett 

argument för att konsumenten ska välja rättvisemärkta produkter framför andra märkningar. 

       Som beskrivit i kapitel 2 så har rättvis handel för att uppnå sina önskade resultat uppsatt 

kriterier som alla aktörer inom rättvis handel måste följa. För att säkerställa sig att detta sker 

har rörelsen utvecklat system för certifiering och övervakning av producenter, företag etc. 

som deltar i rättvis handel. Rättvis handel vill säkerställa överför bl.a. konsumenterna att 

kriterierna efterlevs genom WFTO's märkning av sina medlemmar och FLO´s certifiering av 

rättviseprodukter. Rörelsens övervakning av aktörerna och garanti för att endast aktörer som 

lever upp till rättvis handels krav deltar i produktionen är ett sätt att söka trovärdighet hos 

konsumenterna. (URL 13)  

 

3.2 Medlen 
 

"Handel framför bistånd" 

Rättvis handel fokuserar på att genom påverkan av det konventionella handelssystemet uppnå 

förbättrade produktionsförhållanden, något som tar sitt uttryck i frasen "handel framför 

bistånd".  Detta argumentet bygger på uppfattningen om att man med handel kan uppnå 

utveckling och självförsörjning på ett annat sätt än genom bistånd och välgörenhet. 

Antropolog Lill Vramo (2012: 81-82, 94-95) visar med sin forskning i Norge att man i många 

i-länder har gått från att fokusera på bistånd (skänka gåvor) till handel (handel med varor) 

som metod för att rena och skapa balans i förhållandet mellan u- och i-länder. Då bistånd bl.a. 

har kritiserats för att skapa ojämlika förhållanden och göra u-länderna beroende, så ska 

konsumenten genom rättvis handel kunna hjälpa den fattiga producenten till självförsörjning 

och långvarig utveckling. För enligt Vramo är lönat arbete i i-länder kopplat till 

föreställningar om värdighet, där välgörenhet symboliserar obalans och underlägsenhet. 

Därför kan producenterna i u-länderna enligt rättvis handel uppnå värdighet och jämlikhet i 

handelskedjan genom handeln och samtidigt kan konsumenterna i i-länderna shoppa av lust 

och stödja ett gott ändamål. Uppfattningen inom rättvis handel är att man med detta 

tillvägagångssätt uppnår ett mer jämlikt förhållande mellan givare och mottagare.  

       Rättvis handel bygger på uppfattningen om att man genom att agera inom den 

ekonomiska sfären kan överföra värden om jämlikhet och reciprocitet till handeln. Eftersom 

konsumtion är det enda sättet varpå man inom rättvis handel kan påverka producenterna i u-

länderna blir pengar därför det viktigaste medlet. Enligt Carrier (2012: 17-19) så innebär detta 

rent praktiskt att konsumenten väljer en rättvise produkt framför en annan och sänder en 
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signal om vad den föredrar i mängden, t.ex. att konsumenten är villig att betala mer för 

Fairtrade kaffe än annat kaffe. Detta med förhoppningen om att tillräckligt många 

konsumenter ska signalera en efterfråga för rättvise produkter vilket vill leda till att allt flera 

produkter produceras under rättvisare villkor och bättre villkor uppnås för producenterna. 

Rättvis handel och konsumenten förlitar sig härmed på marknaden som blir redskapet för att 

uttrycka moral och för att uppnå sina mål.  

       I sloganen "handel framför bistånd" ligger uppfattningen om att producenten också 

strävar efter erkännande och frigörande genom lönat arbete. Eftersom marknadstransaktioner i 

många västliga länder förknippas med valfrihet och självbestämmande så antar rörelsen att 

förhållandet mellan syd och nord på så sätt kan bli fritt och jämlikt. Vramos studier (2012: 83-

84, 88-91, 94) motbevisar dock att uppfattningen om värdighet genom lönat arbete skulle vara 

en universell uppfattning. För betalt arbeta utanför hemmet i Bangladesh anses inte som 

positivt för kvinnor men förknippas med fattigdom och låg status. Det går emot västliga 

utvecklingsdiskurser om kvinnans frigörelse från sin plats i hemmet och som ser kvinnan som 

nyckeln till samhällens utveckling. Dessutom går det emot föreställningen om att betalt arbete 

är kopplat till värdighet och en bidragande kraft till att underutvecklade platser och folk kan 

nå nya nivåer av utveckling. Sociolog och antropolog Matthias Varul (2008: 658) ifrågasätter 

varför det skulle vara så att det att mottaga pengar genom marknadsutväxlingen ger mer 

värdighet än att mottaga en present genom välgörenhet. Rättvis handel bygger på en västlig 

uppfattning av vad rättvisa och utveckling är och hur det ska uppnås genom konsumtion, 

menar han. Enligt Varul och Carrier (2008: 35) anses rättvisa vara det som finns i västvärlden 

och därför riktar sig rättvis handels standarder till att skydda dessa värden. Man tar för givet 

att handel är medlet för utveckling och ställer därför inte frågetecken vid detta. Att 

handelstransaktioner är det optimala redskapet för utveckling och för att skydda sociala 

värden följer ett västligt neoliberalistiskt synsätt. Inom många kulturer hade man ansett att 

t.ex. lagar, en eller flera gud(ar) eller släktskapsrelationer vore mer lämpliga medel för 

utveckling och förbättrade levnadsvillkor. Från detta avsnitt kan vi konstatera att rättvis 

handel tar för givet att handel är det bästa medlet för utveckling och att rörelsen skyddar vissa 

värden typiska för många neoliberalistiska samhällen. Detta ska vi undersöka närmare i nästa 

avsnitt. 

 

"Tänk lokalt, agera globalt" 

Antropolog Catherine S. Dolan (2008: 283) påpekar att rättvis handels standarder har rötter i 

både västlig modernitet och neoliberalismen framför att vara anpassade efter producenternas 
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kulturella eller geografiska sammanhang. Detta eftersom rättvis handels filosofi bygger på 

västliga idéer kring t.ex. mänskliga rättigheter, genomsynlighet, deltagande, effektivitet, 

objektivitet och rationalism. Enligt Dolan har rättvis handels filosofi sitt ursprung i rättigheter 

grundade i Europa på 1600- och 1700-talet och stadfäste på 1900-talet i konventioner och 

deklarationer och som betonar individen framför kollektivet. Bilden av den autonoma 

individen på vilken mänskliga rättigheter kan påföras och göras meningsfulla bygger på en 

föreställning om personen som inte är universell och bl.a. inte delas i Afrika, enligt Dolan.  

       Carrier (2008: 33-35) diskuterar sloganen "Tänk globalt, agera lokalt" som fick 

genomslagskraft i USA på 1970- och 80-talet. Denna slogan som rättvis handel rörelsen har 

använt sig av har uppmanat konsumenterna till att överväga hur deras beslut och handlingar 

lokalt påverkar en större global kontext. Vid första synen kan rättvis handel verka som ett 

tydligt exempel på detta, att man gör den rättvise shoppingen "här" med tanke på att hjälpa 

"dem" långt borta. Men Carrier menar att vi istället ska vända på sloganen för att det ska 

passa på rättvis handel så det blir "Tänk lokalt, agera globalt". För den rättvise konsumenten 

tänker lokalt genom att reflektera västliga värden, värden som har legat till grund för rättvis 

handel rörelsen. Dessutom agerar rättvis handel globalt för signalen som konsumenterna 

skickar ut passerar genom kedjan av återförsäljare, köpare, befraktare och grossister/köpmän 

till de ställen där objekten har producerats, långt ifrån platsen där rättvis handel praktiseras. 

Rättvis handel har sitt lokala tankesätt kring hur världen ska vara och sina lokala antaganden 

om hur problem ska lösas.   

       En av klagarna man hör inom många rörelser är att dessa är för toppstyrda, en klaga man 

också hör inom rättvis handel. Ett exempel på detta framkommer i en intervju Dolan gör med 

en representant från en NGO i Kenya som påpekar att rättvis handel är för centraliserad och 

västlig bestämt. Inga producenter har varit med att bestämma kriterierna och enligt den 

intervjuade så är det endast få producenter förstår vad rättvis handel är. (Dolan, 2008: 284-

285) Producenterna i u-länderna måste anpassa sig efter rättvis handels värden och praktiker 

bestämt i i-länderna oavsett om de passar dem eller inte. En kenyansk blomarbetare uttalar att 

inte alla rättvis handels standarder passar till det kenyanska samhället. T.ex. är rättvis handels 

önskan om att arbetarna måste engagera sig i fackföreningar svårt att genomtvinga. För 

fackföreningar i Kenya har genom historian präglats av korruption och utnyttjande av 

arbetarna. Han menar att detta är en huvudfaktor till varför arbetarna är ovilliga att betala sina 

fackföreningsavgifter. (Ibid, s. 284) I detta fall kan man argumentera för att det krävs en lokal 

kontextualisering för att förstå denna problematik och lokala förändringar innan ett sådant 
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kriterium från rättvis handel kan uppfyllas. Det krävs alltså ändringar inom fackföreningarna 

för att arbetarna ska känna förtroende för och vilja engagera sig i dem. 

       Rättvis handels standarder är utformade i västvärlden och granskningar och kontroller 

utförs för att minimera vad man i i-länderna uppfattar som risker i handelskedjan. Men enligt 

Dolan (2008: 271-274, 283, 285, 289) är vad som uppfattas som en risk kulturellt definierat 

och varierar. Därför hävdar hon att nordliga intressenter genom rättvis handel både har rollen 

som arkitekt och kontrollant för internationell rättvisa. Dolan hävdar att rättvis handel 

medverkar till att naturalisera och sprida specifika intressen samt etablera och legitimera 

dessa praktiker som vore de universella, objektiva sanningar. I västen har man alltså makten 

att definiera rättvis handel vilket innebär att bestämma behovet för etik från första början och 

sedan besluta att en viss etisk vision är allmän sanning. Rättvis handel främjar på ett 

etnocentriskt sätt västliga liberala värden som översätts till rättvis handels standarder och 

övervakning vilket ger västvärlden en större kontroll över handelssystemet. Något som hon 

med exempel från sina studier kring rättvis handel i Kenya visar ofta upplevs bland 

producenterna som ett försök på kontroll och auktoritet från västvärlden. Detta leder till en 

sorts västlig styrning ("governmentality") av producenterna, enligt Dolan, framför ett jämlikt 

samarbete. Dessutom positionerar rättvis handels rörelsen producenterna som för maktlösa för 

att uppnå dessa rättigheter utan ingripande från en utomstående moralisk agent, vilket inom 

rättvis handel blir individen framför institutioner eller stater. Något som Dolan tycker 

påminner om kolonial välgörenhet. Vi kan konstatera att rättvis handels medel bygger på ett 

lokalt tankesätt och antagande om hur utveckling och rättvisa ska uppnås. Något som vi 

utifrån Dolans studier i Kenya kan fastslå kan försvåra rörelsens anpassning till alla samhällen 

och kulturer. I följande avsnitt ska vi undersöka vilka aktörer rörelsen använder sig av. 

 

3.3 Aktören  

I sitt marknadsföringsmaterial hävdar rörelsen att konsumenten genom att ändra sitt 

konsumtionsmönster kan hjälpa fattiga producenter till ett bättre liv. För genom att handla 

rättvisemärkt uppnår konsumenten en större närhet och mer direkt handel med producenten än 

på den konventionella handeln. Ett argument för att individen ska välja rättvisemärkt är att 

denna bidrar direkt till att ändra på de ojämna sociala förhållanden i världen och till att 

återskapa en balans som rättvis handel menar borde existera i världen. (URL 14) 

       Antropolog Kara D.  Newhouse (2008: 84-85, 91-92, 95-96) har studerat olika rättvise 

organisationers marknadsföringsmaterial och hävdar att rörelsen försöker appellera till 

individen i i-landet genom succés-historier om hur andra konsumenter har varit med och 
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påverkat genom rättvis handel. Ett sätt rörelsen försöker göra detta på är att tilltala individen i 

första person i slogans som "vote with your dollar" och "you can make a difference" (Ibid: 84) 

eller som på Fairtrade Sveriges webbsida: "När du som konsument väljer Fairtrade-märkta 

produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor..." (URL 

14) Rörelsen försöker på så sätt att nå konsumenten på en emotionell nivå genom logiskt 

argumenterande i sin marknadsföring. Ett exempel på detta är ett av Fairtrades produktkort för 

te som har överskriften "Väljer du te med märkningen Fairtrade, då gör du ett bra val". 

Härefter listas områden som du som konsument är med att påverka genom ditt köp av 

Fairtrade produkter. (URL 15) Rörelsen presenterar dessutom utvalda fakta och statistik i sitt 

marknadsföringsmaterial som bevis på rättvis handels resultat, bl.a. i sina årsrapporter (URL 

16). Dessa statistiska bevis är lätta att förhålla sig till som förbrukare och ska övertyga 

konsumenterna på ett rationellt plan. Konsumenten kan då handla rättvist med förhoppningen 

och förväntningarna om att denna aktivt kan påverka producenternas levnadsvillkor. 

Konsumtionen blir ett sätt att bidra till något meningsfullt och hoppgivande. Detta kan i sin 

tur enligt antropolog Lill Vramo (2012: 82-83) och Newhouse (2008: 104-109) även ge 

individen en möjlighet för att lätta sitt samvete och omvandla sin skuldkänsla gentemot sämre 

ställda i det globala ekonomiska systemet. Rättvis handel kan sägas uppfylla konsumentens 

behov för att använda sitt överflöd och välstånd till att hjälpa fattiga producenter. Den 

enskilde konsumenten kan därför både vinna moralisk tillfredsställelse genom sin konsumtion 

samtidigt som denna gör en god gärning för rättvise producenterna enligt rättvis handel.  

 

3.4 Marknadsföringen 
 

Den hjälplösa producenten 

För att appellera till konsumenterna argumenterar antropolog Amanda Berlan (2008: 184-188) 

för att den fattiga producenten i rättvis handels marknadsföring framställs som hjälplös, passiv 

och oförmögen att ändra sin egen livssituation. Enligt Berlans studier av rättvis handels 

marknadsföringsmaterial samt hennes fältstudier i Ghana hävdar  hon att rörelsen har skapat 

en stereotyp av producenten som varande nödlidande och missnöjd med de ojämna 

arbetsförhållanden och de multinationella företagen. Detta hävdar Berlan dock inte är sant 

men att producenterna ofta spelar en aktiv roll i att forma och förhandla fram sina ekonomiska 

omständigheter. Utifrån sitt fältarbete visar hon att de ghanesiska bönderna drivs av 

beslutsamhet, uppfinningsrikedom och långsynthet och har genom tiderna kämpat mot den 

koloniala regeringen och organiserat sig kollektivt för att kräva bättre priser. De kan dessutom 
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i dagens Ghana, ifall de känner sig lurade eller missnöjda, välja att sälja sitt kakao till en 

annan köpare då det finns många olika LBCs (Licensed Buying Companies) att välja på. 

Ytterligare har det i flera tillfällen kommit fram att bönderna medvetet har försökt lura en 

LBC. Producenterna här är alltså inte passiva och hjälplösa som de framställs av rättvis handel 

men beslutsamma att påverka handelsrelationerna som de ingår i. De har länge arbetat för 

rättvisa och bättre rättigheter, detta redan innan västerländsk inblandning, påpekar hon. I 

rättvis handels marknadsföringsmaterial stöter man ofta på berättelser om producenten som 

tack vare rättvis handel nu kan tjäna till födan, låta sina barn gå i skolan, har upplevt bättre 

arbetsvillkor etc. Ett exempel från Fairtrade Sveriges webbsida är Sharon Cheptoo som 

arbetar på en rosfarm i Kenya. På hemsidan skildras hur Sharon tack vare Fairtrade kan njuta 

av kortare arbetsdagar och mammaledighet. I beskrivningen skildras inte eventuella försök 

från arbetarna att förändra sina villkor, endast vilka positiva förändringar Fairtrade har 

orsakat. (URL 17) 

       Det är en problematisk framställning att visa u-länderna som lägre ställda och desperat 

behövande då detta leder till att i-länderna skildras som överlägsna. Vilket går emot hela 

rättvis handels syfte om att skapa jämlikhet i handelsrelationerna. Rörelsen visar i sin 

marknadsföring att konsumenten måste ta på sig sitt ansvar för den passiva producenten som 

inte kan förändra sin egen situation,  något som Berlan (2008 :175) liknar vid en sorts dagens 

moderna marknadsbaserade Robin Hood. Berlan (Ibid: 174, 182) menar att denna 

föreställning om den maktfulla individen är dominerade inom rättvis handel och bygger på 

tanken om att konsumenten och företagen i västvärlden kan återskapa balansen i världen och 

ansvarar för producentens glädje och sorger. De passiva producenterna i u-länderna behöver 

vår hjälp och ”de” vinner på ”våra” handlingar. Men enligt Berlan så ska producenterna inte 

behöva se konsumenten som en frälsare och vara tacksamma för att överhuvudtaget få sälja 

sin vara när de, som i Ghana, producerar förstklassigt kakao. Det är ett logiskt resultatet av 

deras hårda arbete att få sälja sin vara enligt henne. Berlan visar dessutom på att det inte är 

rättvis handel som styr och bestämmer handeln i ett land. I Ghana t.ex. är det regeringen som 

sätter priserna bönderna mottar för sina varor, det är också regeringen som står för 

besprutningen av grödorna. Och handeln går genom bl.a. LBCs och Cocobod (även Fairtrade 

varor) och sker alltså inte direkt med företagen och återförsäljarna som rättvis handel ofta 

skildrar det. Därför bestämmer ghanesiska regeringen i större utsträck böndernas öden än de 

multinationella företagen och konsumenterna som kommer utifrån. Från detta avsnitt kan vi 

konstatera att rättvis handel ofta skildrar producenten som hjälplös och i behov av stöd från i-

länderna. Denna skildring är problematisk då den går emot rörelsens mål om att skapa 
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jämlikhet mellan producenterna och konsumenterna och då den enligt Berlans fältstudier inte 

skildrar de faktiska förhållanden för många producenter. I nästa avsnitt fortsätter vi studera 

rättvis handels framställning utifrån flera fallstudier. 

 

En romantiserad föreställning om den autentiska producenten 

Antropolog Peter Luetchford (2008: 145-148) menar att producenten ofta beskrivs som den 

lilla ”lokala” bonden som arbetar på sin egen mark, inte för att göra vinst men för att tjäna till 

födan. Bonden kämpar för att förbli oberoende och bevara sin ”autenticitet” men exploateras 

allt mer och blir ett offer för kapitalismen och marknadsekonomin. Utifrån sitt fältarbete 

bland kaffeproducenter i Costa Rica visar han på att den ensidiga bilden av den självständiga 

rättvise producenten som producerar till sitt eget hushåll långt ifrån alltid stämmer. Eftersom 

kaffebönderna i Costa Rica pga. den stora arbetsbördan inte klarar sig inom det egna hushållet 

så tvingas de ta in arbetskraft utifrån. Därför finns det många deltagare i kaffeproduktionen, 

inte endast självständiga bönder men också landlösa arbetare i form av kvinnor och migranter 

eller säsongsarbetare. Många försörjer sig inte heller bara på att producera kaffe men har ett 

betalt jobb vid sidan om eller producerar andra varor för en lokal eller regional marknad.  

       Problematiskt med en sådan skildring är att rättvis handel hjälper att bevara och 

reproducera en idealiserad bild av producenten som inte motsvarar verkligheten. Denna 

framställning bygger enligt Luetchford (Ibid: 150) på en romantisk kulturell föreställning 

kring landbruksekonomier som finns inom den västerländska kulturen där det enkla 

harmoniska livet prisas. Enligt denna föreställning så skildras rättvise producenten i u-landet 

som enkel och autentisk i sitt levnadssätt men också som exotisk och främmande vilket skapar 

en stor kontrast mellan "oss" och "dem". Konsumenterna kan genom rättvis handel hjälpa med 

att bevara detta enkla och autentiska liv för producenten som ligger så långt ifrån livet i i-

länderna präglade av opersonliga förhållanden och förfrämligande för produktionen.  

       Varul (2008: 669-672) är enig med Luetchford i att rättvis handel romantiserar det 

autentiska och främmande i sin marknadsföring. I sin studie kritiserar han en kampagn av 

Divine chocolate som med överskrifterna "Serious chocolate appeal" och "Equality treat" 

(Ibid: 671) skildrar två mörka kvinnor som ska sälja Divines choklad. Han kritiserar att 

modellerna i denna reklam inte skildras som konsumenter men endast framstår som 

geografiskt och kulturellt lokaliserade producenter som erbjuder västliga konsumenter 

choklad. Genom sitt arbete är de en del av produkten och identifieras med hjälp av rasistiska 

stereotyper. Något som är med till att göra "den andra" till en handelsvara. Divine chocolate 

säljer på så sätt det autentiska som i kampagnen har gjorts lite mer sexigt och han ser en 
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symbolisk länk mellan Afrika, svarta och erotisk njutning. Enligt Varul (Ibid: 661-662) 

kombinerar rättvis handel föreställningen om det främmande och exotiska med det autentiska. 

Hela rättvis handel är ett romantiserat koncept enligt honom.  En romantisering ligger också i 

rättvis handel huvudsakliga fokus på råvaror och hantverk. Detta är produkter som man kan 

föreställa sig är producerade med mänsklig arbetskraft framför maskiner och som ofta är lätta 

att mäta jämfört med t.ex. servicejobb inom turismbranschen. Faitrade fokuserar till stor del 

på råvaror som kakao, kaffe, bananer etc. som exporteras för att bli till färdiga produkter i 

västvärlden. Det är husligt producerade varor i ett tredje världs land utförda av fattiga och 

lidande producenter som den rika konsumenten i i-landet har möjlighet att hjälpa. Det 

autentiska ligger i föreställningen om den småskaliga bonden som arbetar på sin mark med 

varor som kan spåras tillbaka till en människa och ett område eller en gård där denna jobbar. 

Detta skapar en föreställning om ett band mellan varan och producenten, något som är 

osynligt i massproduktionen och därför tilltalar de västliga konsumenterna. Från detta avsnitt 

kan vi konstatera att den idealiserade och romantiserade bilden av producenten är till för att 

tilltalar de västliga konsumenternas intresse för autentiska och exotiska varor och levnadssätt. 

Konsekvenserna av denna skildring blir en romantiserad och förenklad bild av producenterna. 

Producenten som arbetar med enkelt manuellt arbete uppnår inte jämlikhet med konsumenten 

i i-landet och rörelsen misslyckas därför med syftet i "handel framför bistånd" sloganen, 

nämligen att skapa producenternas värdighet framför ett medlidande. 

 

Refetischeringar genom marknadsföringen 

Som visat i de tre antropologernas fältstudier ovan så finns det en motsägelse mellan 

producenternas levnadsvis och västvärldens framställning av dem. Något som Varul och 

Luetchford menar har att göra med rättvis handels socialisering av varor för att göra dem 

attraktiva för konsumenterna. Enligt Varul (2008: 659) så tillägger rörelsen varorna symbolisk 

användarvärde för att konsumenten ska vara redo att betala lite extra för den rättvise varan. 

Detta då folk konsumerar föreställningar lika mycket som materiella produkter. 

Konsumenterna vill ha varor som uppfyller deras behov och representerar deras sociala 

värden. Det måste vara tydliga och tilltalande produkter som reflekterar konsumenternas idéer 

och antaganden. Därför tilläggs varorna kategorier och värden som konsumenterna kan 

relatera till och de finner attraktiva. Till exempel bilden av den glada producenten skildrat 

med den odlade produkten och i en främmande miljö på framsidan av många 

varuförpackningar. Det handlar alltså om mer än bara att dessa ska representera producenterna 
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på objektivt sätt för konsumenterna måste känna igen dessa bilder utifrån antaganden och de 

måste vara attraktiva för potentiella kunder.  

       Syftet med rättvis handels framställning är att ge konsumenten en känsla av personlig 

handelsrelation med producenten. Detta tilltalar konsumenten i en värld av massproduktion 

och varufetischism. Men enligt Luetchford (2008: 165) resulterar detta i en populistisk fiktiv 

föreställning kring bonden i u-landet. En föreställning om den enkla exotiska och autentiska 

producenten. Dessutom möts konsumenten av en värld som liknar sin egen på det sättet att 

producenten framställs som om denna delar samma värden och strävar efter samma mål som 

rättvis handel rörelsen och konsumenten. Detta framför att visa en mer realistisk bild av hur 

producenterna huvudsakligen kämpar för en bättre position på den internationella marknaden. 

(Carrier, 2012: 15) Detta blir en föreställning som lätt kan få dominera i konsumentens huvud 

då producentens och konsumentens världar ofta är åtskilda och konsumenten sällan får en 

inblick i producentens liv. Rättvis handel vädjar dessutom till konsumenternas samvete och 

känslor för att visa att de har kontroll över liv på andra sidan jorden. En skildring av 

producenterna som för oförmögna för att ändra på sin egen situation och i behov av hjälp 

utifrån. Något som enligt Berlan uttrycker en imperialistisk och kolonialistisk diskurs som är i 

strid med rättvis handels förhoppningar om att skapa jämlikhet mellan u- och i-länder. 

(Berlan, 2008: 174) 

       Rättvis handels syfte är att defetischera varor och synliggöra de sociala relationerna inom 

produktionsprocessen men istället så skapas refetischeringar. För genom ett snävt fokus på 

småskaliga producenter i sin marknadsföring så missar man att visa verklighetens sociala 

relationer inom produktionen. Både Berlan (2008: 190), Luetchford (2008: 152-153, 155,165) 

och Varul (Varul, 2008: 660) menar att rättvis handel genom sin missvisande och ibland 

felaktiga marknadsföring refetischerar rättvise produkter genom att göra den tidigare dolda 

arbetskraften till en vara. Något som är tydligt i Divine choklad kampagnen där chokladen 

görs lite sexigare genom de afrikanska kvinnorna som presenterar den. Berlan ifrågasätter 

därför om rättvis handels marknadsföring kommer med ny information om producenterna 

eller om vi istället matas med gamla stereotyper och nya fetischer om hjälplösa producenter i 

behov av västlig hjälp. En föreställning som döljer en komplex verklighet av arbets- och 

produktionsförhållanden och istället förmedlar en simplifierad och felaktig bild om den 

småskaliga autentiska producenten till konsumenten som strävar efter samma mål som 

konsumenten i i-länderna. Jag argumenterar i detta avsnitt för att rättvis handel med sin 

romantiserade skildring av producenterna gör "den andra" till ett exotiskt föremål och mer än 

att beskriva verkligheten skildrar en idealiserad värld som appellerar till i-ländernas 
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konsumenter. Rörelsen bör i allt högre grad låta producenterna tala för sig själva och berätta 

sin historia med sina egna ord. Framför att i sitt marknadsföringsmaterial endast fokusera på 

hur rättvis handel har ingripit och hjälpt producenten till ett bättre liv vore det bättre att låta 

producenterna lyfta fram de insatser de själva har gjort, också innan rättvis handels ankomst, 

för att förbättra sin situation t.ex. genom att organisera sig i kooperativ för att tillsammans 

kräva bättre löner. 

 

3.5 Rättvis handels utvecklingsstrategi 

Newhouse (2008: 95-96, 100, 104-109) menar att rättvis handels framgång blir möjliggjort 

genom det neoliberalistiska tankesättet som är dominerande i många i-länder. För i enlighet 

med neoliberalismen så anser rättvis handel också att möjligheten och ansvaret för 

förändringar i maktförhållanden ligger hos individen. Individerna i Nord blir på så sätt gjort 

till de viktigaste politiska aktörerna på den globala ekonomiska arenan. Rörelsens fokus på 

individens aktörskap gör att rättvis handel inte erkänner andra viktiga och maktfulla aktörer 

som t.ex. stater och regeringar samt internationella handelsorganisationer. Rättvis handel 

framför inte olika sätt att behandla de olika problemområden, på en mer strukturell nivå 

bortom rättvise rörelsen. Newhouse som har studerat arbetet i rättvise organisationen 

MayaWorks i USA tar upp hur kvinnorna här aldrig diskuterade staters eller andra 

institutioners roll och ansvar i det att lösa den ekonomiska ojämlikheten men endast den 

enskilda konsumenten. Dessutom förklarar rättvis handel inte de större ekonomiska, politiska 

och sociala orsakerna till fattigdomen som producenterna upplever. I Newhouses studie 

observerar hon att många rättvise butiker har produktbeskrivningar med kulturella detaljer om 

produktionen av t.ex. ett hantverk, men att man missar att skildra den politiska och historiska 

kontexten som förklaring till producentens fattigdom. Hon föreslår bl.a. att MayaWorks skulle 

kunna påverka den ekonomiska ojämlikheten i större grad genom att informera 

konsumenterna om de politiska, ekonomiska och sociala orsakerna till producenternas 

fattigdom. Hon ger ett exempel från en rättvis handel butik som skiljer sig ut genom att ha 

broschyrer om mänskliga rättigheter, våld och den politiska situationen tillsammans med sitt 

material om rättvis handel. Detta ger en bredare bild av situationen för bönderna och 

hantverkarna. Hon menar också att The Fair Trade Federation, Fair Trade Resource Network 

och liknande organisationer borde ha mer bakgrundsmaterial på sina hemsidor. I enlighet med 

Newhouses studier är jag överens om att websidorna utöver att endast fokusera på rättvis 

handelssystemet borde innehålla information om det dominerande handelssystemet som 

rättvis handel faktisk vill utmana och påverka. Man fokuserar på hur ekonomisk rättvisa kan 
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uppnås genom rättvis handels arbete framför att fokusera på förändringar i den globala 

handeln på ett större strukturellt plan. Detta tycker Newhouse begränsar de möjligheter som 

rättvis handel ser för förändring i det dominerande handelssystemet. Enligt antropolog Sarah 

Besky (2011: 2-3, 5, 7) och Newhouse (2008: 104-109) har rättvis handel en för snäv syn på 

hur problemen kan lösas. Rörelsen tar inte hänsyn till regionala variationer, lagar, 

infrastruktur, utvecklingsprojekt etc. som påverkar rättvis handels effekt i olika områden. 

Besky gör forskning kring samspelet mellan den indiska regeringen och rättvis handel och gör 

fältarbete på indiske teplantager. Hon visar i sin studie att den neoliberalistiska ideologin som 

ligger till grund för rättvis handel har medverkat till en försvagning av fackföreningar och 

statsregleringar i Indien som skyddar arbetare mot utnyttjande av plantageägare. Rättvis 

handel förstärker den neoliberalistiska logiken och underminerar den indiska staten som 

vanligtvis ansvarar för att reglera behandlingen av arbetarna på plantagarna. Fairtrades 

certifiering ersätter de statliga reglerande institutionerna och leder ofta till upplösningen av 

föreningar som ses som hinder för handeln, i enlighet med den neoliberalistiska andan. Besky 

hävdar att rättvis handels regleringar är för abstrakta för att kunna agera som lokala 

institutioner som stärker arbetarnas rättigheter och att stater och platsorienterade institutioner 

bör spela en större roll i arbetet för social rättvisa. Det är enligt Carrier (2008: 46-47) 

problematiskt att rättvis handel har konsumenten som den viktigaste aktören då rörelsen på så 

sätt reducerar kollektiva handlingar i den konventionella politiken och regleringar via lagar. 

Resultatet blir ytterligare fragmenterade kollektiver som blir till disorganiserade individer 

med sina egna preferenser men utan gemensamma band och förpliktelser. En handel som i 

enlighet med neoliberalismen verkar bli mer fri än rättvis. Det blir härmed en mycket ensidig 

bild av förhållandet mellan konsumenten och producenten som möter konsumenten. Det blir 

en uppfattning om att konsumenten genom att köpa en produkt i butiken ska kunna förändra 

producentens ekonomiska situation och liv. Genom detta fokus på rättvis konsumtion missar 

rättvis handel att kontextualisera bakgrunden till producenternas fattigdom och förklara att det 

finns andra sätt för fattigdomsbekämpning än rättvis handel.  

    

3.6 Konflikten mellan handel och moral 

För att illustrera hur rättvis handel kan vara ett fönster till att förstå förhållandet mellan handel 

och moral i samhället kommer jag till stor del att använda mig av Carrier (Carier 2012: 3-10). 

Som beskrivit i början av detta kapitel så är rättvis handel enligt honom en protest mot 

neoliberalismen och ett försök på att motarbeta varufetischer och belysa 

produktionsprocessen. Det är utifrån denna neoliberalistiska kontext vi ska förstå rättvis 
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handel och dess popularitet. För att kunna göra detta måste vi titta på förhållandet mellan den 

ekonomiska och den sociala värld i många av dagens kapitalistiska samhällen. För rättvis 

handel bygger på konsumentens syn på hur den ekonomiska och sociala sfären förhåller sig 

och bör förhålla sig till varandra i samhället. I takt med kapitalismens framväxt i västliga 

samhällen har uppfattningen att ekonomin och det sociala samhället är separerade och ibland 

motsägelsefulla blivit dominerande. Detta tar bl.a. sitt uttryck i synen på arbetet gentemot 

hemmet. Arbetet symboliserar t.ex. effektivitet, prestation, kortvariga förhållanden och 

kortsiktiga mål, individuella behov, konkurrens och självfokus och styrs av pengar. Hemmet 

däremot är platsen där man kan vara sig själv, som bygger på gemenskap och kollektiva 

sociala värden och som består av långvariga förhållande byggda på kärlek och omsorg. Med 

kapitalismens framväxt började folk att lägga mindre av sig själva i sitt arbete eftersom denna 

sfär ansågs som separerat från den sociala sfären. Konsumtionen blev i detta samband ett 

ekonomiskt medel för att använda alienerade varor från den ekonomiska världen till att 

uttrycka personliga förhållanden i den sociala världen. Genom shoppingen har konsumenten 

möjligheten för att välja produkter som står för hotade värden med förhoppningen om att 

hejda eller förändra processen mot större orättvisa och ojämlikhet. Shoppingen i butiken blir 

på så sätt punkten där den ekonomiska världen av produktion och handel möter den sociala 

bestående av hushållet, familjen och vänner. Konsumtionen blir ett sätt att protestera mot 

expanderingen av marknadsvärden på bekostnad av sociala värden, mot något som har en 

främmande logik för många. Målet är att föra in moral i det rationella ekonomiska systemet.  

     Antropolog Tamás Dombos (2012: 127, 138-139) påpekar att det finns många orsaker för 

konsumenten att handla etiskt. Han visar utifrån intervjuar med etiska konsumenter i Ungern 

att några argument för att handla rättvisemärkt kan vara en känsla av moralisk plikt, att man 

vill uttrycka politiska åsikter eller avvisa mainstream konsumentkultur, att man vill ta mer 

rationella beslut för att sätta press på företags ansvarstagande etc. Folk kan ha olika sociala 

värden och mål, uppleva olika hot från den ekonomiska världen och ta till olika medel för att 

hantera hoten men det är den samma konflikt de kämpar med. För gemensamt för dessa 

konsumenter är att de anser att ekonomin skadar viktiga värden i den sociala sfären och därför 

formar de sin konsumtion efter denna uppfattning. Oavsett individuella orsaker finns det en 

kollektiv bakgrund bakom enligt Carrier och antropolog Richard Wilk (Carrier & Wilk, 2012: 

217-218). Rättvis handel är ett försök till att försvara och främja sociala värden som verkar 

hotade av aktiviteter och institutioner som är en del av marknaden och den ekonomiska värld.  

       Utvidgandet av den ekonomiska sfären har utlöst protester och reaktioner genom 

historian. De har tagit olika former i olika tider men har kännetecknats av ett försök att skydda 
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den sociala värld från ekonomisk rationalisering och expansion. På samma sätt är rättvis 

handel ett sätt att protestera kring förhållandet mellan den ekonomiska sfär och det sociala 

samhället i dagens kapitalistiska samhällen. Det är ett uttryck för en tidslös protest mot 

ekonomins utvidgande men specifik för sin tid och för samhällen dominerade av en 

neoliberalistisk värdegrund. Ett konkret exempel på hur konsumenten uttrycker en protest 

genom sin konsumtion tar antropolog Giovanni Orlando (2012: 142, 150, 152) upp i sin 

studera kritisk konsumtion i Palermo i Italien. Han argumenterar för att konsumtionen blir ett 

sätt för medelklassen i Palermo att uttrycka sin idealbild och en önskan om ett bättre 

samhälle. Palermo beskrivs av konsumenterna som en stad präglad av konkurrens, korruption, 

ineffektivitet och nedgång, värden som de anser står i kontrast till värden som är inneboende i 

bl.a. rättvis handel. Hos konsumenterna finns en önskan om att skydda den sociala värld mot 

utnyttjande och plundring från ekonomiska intressenter. Etisk och rättvis handel ger 

konsumenterna en möjlighet för att uttrycka sina värden och kritiska åsikter om samhället. De 

använder alltså objekt som är märkta av etik kring fjärran platser till att uttrycka värden ock 

åsikter kring sitt samhälle på hemmaplan.  

       Rättvis handel ska inte ses som ett isolerat fenomen men förstås utifrån en strid i 

förhållandet mellan den ekonomiska och den sociala sfären. Andra rörelser och praktiker förr 

som nu försöker också skydda sociala värden som hotas av marknadens logik från den 

ekonomiska sfären. Rättvis handel är på så sätt en politisk åsikt och en kollektiv kritik som 

vill ändra aspekter i detta förhållande. Konsumenten ska enligt rättvis handel kunna bringa in 

sociala värden i den ekonomiska världen genom att välja produkter som skildrar värden som 

jämlikhet och solidaritet. (Carrier, 2012: 3,5-6, 9) 

       De olika fallstudierna i denna uppsats demonstrerar att rättvis handel  nyttjar många 

västliga individers behov för att protestera kring värden som förfrämligande i produktionen 

och vinstmaximering i dagens neoliberalistiska samhällen. Rättvis handel ger folk en 

möjlighet att genom rättvis handel ta avstånd från dessa värden och associera sin shopping 

med positiva ämnen som moral och reciprocitet. Konsumenten önskar samband med världen, 

närhet till produktionen och producenterna. Rättvis handel blir ett sätt att hantera konflikten i 

förhållandet mellan handel och konsumtion gentemot moral och sociala värden. Konsumenten 

kan handla med gott samvete och med förhoppningen om att hjälpa fattiga producenter och 

påverka orättvisa produktionsförhållanden. Detta appellerar till och tilltalar individen i många 

västliga samhällen och är en viktig faktor i rättvis handels popularitet. 
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Kapitel 4 
 

4.1 Sammanfattande konklusion  

Uppsatsens första syfte var att beskriva vad rättvis handel är och vad det går ut på genom att 

studera rättvis handels filosofi, mål, historia och utveckling. Jag har visat att rättvis handel är 

ett försök på att bryta upp med kapitalismens opersonliga handelsrelationer och ekonomiska 

obalans och genom handel framför bistånd uppnå rättvisa handelsförhållanden mellan i- och 

u-länder. Fenomenet rättvis handel har sitt ursprung i västvärlden där USA, England och 

Holland har varit föregångare. Det är också i västvärlden som rättvis handels kriterier har 

skapats och dess kontroller formas. Rättvis handel har upplevt stor popularitet de senaste åren 

och har blivit mainstream vilket innebär att rättvise produkter nu finns på allt fler butikshyllor 

i dagligvaruhandel. 

       Uppsatsen andra syfte var att undersöka vilka medel och aktörer rättvis handel förlitar sig 

på för att uppnå sina mål och vilka problematiker det kan finnas kring dessa. Jag har använt 

mig av antropologerna Lill Vramo, Catherine Dolan, James Carrier och Matthias Varul för att 

argumentera för att rättvis handel använder sig av marknaden för att uppnå sina mål om mer 

rättvise och jämlika handelsförhållanden. I enlighet med det neoliberalistiska tankesättet blir 

handel det viktigaste medlet för att förverkliga rättvis handels mål. Rörelsen förmedlar ett 

typiskt lokalt tankesätt kring utveckling och i andra kulturer och samhällen hade man vald att 

använda sig av andra medel. För att undersöka rättvis handels huvudaktör har jag använt mig 

av antropologerna Kara Newhouse och Lill Vramo. Enligt rättvis handel ska den enskilde 

individen genom sin konsumtion av rättvise produkter kunna bidra till att skapa en balans i 

förhållandet mellan producenten och konsumenten. Newhouse och Sarah Besky argumenterar 

för att rättvis handel har ett för snävt fokus på hur utveckling kan uppnås och detta endast 

genom rörelsens eget arbete. Genom sitt fokus på konsumenten som aktör reducerar rörelsen 

andra viktiga aktörer som t.ex. stater och lokala institutioner. 

       Det tredje syftet var att undersöka hur rättvis handel argumenterar för att konsumenterna 

ska välja rättvisemärkt och vad som tilltalar vissa konsumenter vid rättvis handel. Jag har 

använt antropologerna Amanda Berlan, Peter Luetchford och Matthias Varul för att visa hur 

rättvis handel genom sin marknadsföring exotifierar och skapar romantiserade attraktiva 

framställningar av producenterna som ska tilltala konsumenterna i kapitalistiska samhällen. 

Detta görs med lyckliga historier om hur producenters liv har förändrats tack vare 

konsumenterna. Denna skildring överensstämmer inte med verkligheten enligt de tre 
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antropologerna och är problematisk i och med att den förstärker gamla stereotyper och 

undergräver rörelsens mål om jämlikhet. 

       Det sista syftet var dessutom att analysera hur rättvis handel kan vara ett fönster till att 

förstå förhållandet mellan handel och moral i samhället. Jag har använt mig av studier gjorda 

av James Carrier, Tamás Dombos och Giovanni Orlando för att visa att rättvis handel är ett 

tecken på tendenser i många västliga samhällen. Det är ett sätt att tackla förhållandet mellan 

handel och moral och en protest mot förfrämligande i produktionen, varufetischism etc. 

Rättvis handel vill skydda sociala värden som verkar vara hotade av aktiviteter och 

institutioner som är en del av den ekonomiska värld. Inom rörelsen uppmanas folk därför till 

att omvandla sina moraliska värden till köp. Något som tilltalar politiska individer i många 

kapitalistiska samhällen. Det är inget nytt fenomen men har antagit olika former i olika tider. 

Vi får därför inte studera rättvis handel som ett isolerat fenomen men se rörelsen som en del 

av en större tidlös samhällstendens. Rättvis handel är i sin tid en reaktion på det 

neoliberalistiska inflytande i många västliga samhällen. 

 

Från olika antropologiska fallstudier har vi lärt att striden mellan den ekonomiska och den 

sociala sfären inte är unik för rättvis handel rörelsen. Denna protest har tagit olika uttryck i 

olika tider och har kännetecknats av att folk har försökt skydda sociala värden som har 

upplevt som hotade av den ekonomiska sfären. Rättvis handel hävdar sig utmana den 

kapitalistiska marknaden och via handel arbeta för större jämlikhet och rättvisa än vad som 

upplevs på den konventionella marknaden. För att nå sina universella kriterier och mål 

utformade i kapitalistiska samhällen så ska den enskilda individen konsumera 

rättviseproducerade varor från u-länder. I rättvis handels marknadsföring informeras individen 

i neoliberalistiska samhällen om att denna kan och bör hjälpa de fattiga och marginaliserade 

producenterna i u-länderna. Något som kan tillfredsställa dennas behov för att "göra en 

skillnad" och konsumera till hushållet på en och samma gång. Det finns dock problematiker 

med rättvis handel i dess tillvägagångssätt, aktörer och marknadsföring. Rättvis handel önskar 

att utmana och förändra den konventionella handeln med hjälp av konsumtion och handel men  

blir istället en produkt av det kapitalistiska och neoliberalistiska samhället som har format det. 

För rättvis handels filosofi, medel och aktörer genomsyras av ett neoliberalistiskt tankesätt 

som inte är fullt applicerbart på alla samhällen. Rörelsen tar för givet att handel är ett bättre 

medel och den enskilda konsumenten den rätta aktören för att uppnå en mer rättvis värld. 

Rättvis handel har en begränsad syn på vad som kan leda till utveckling vilket i hög grad 

begränsar sig till rörelsens eget arbete. Ytterligare försöker rättvis handel att apellera till 
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konsumenten i i-landet genom sin romantiserade skildring av hjälplösa, behövande, exotiska 

och autentiska producenter. En mycket problematisk framställning som istället för att 

presentera producenterna som jämställda skildrar dem som underlägsna och i behov och hjälp 

från i-länderna. Något som förstärker gamla stereotyper framför att uppnå likvärdighet mellan 

producenterna och konsumenterna. 
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