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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Idag lever knappt hälften av världens befolkning under två amerikanska dollar om 

dagen. Enligt världsbanken är två dollar i inkomst per dag gränsen för fattigdom. 1,2 

miljarder av dessa människor lever på hälften utav den summan. Tänk dig att vara 

ekonomisk fattig med världsbankens mått mätt och sen blir du dubbelt så fattig, det 

sätter saker lite i perspektiv. 18 miljoner människor dör innan de har hunnit blivit vuxna 

på grund av fattighetsrelaterade sjukdomar varje år, det är 50 000 personer om dagen. 1 

Att stödja bekämpningen av fattigdom är idag en uppfattning som jag antar att de flesta 

delar, dock så skiljer sig uppfattningen om hur det skall göras och inom vilka område 

som faktiskt kan bekämpa fattigdomen. Faktum är att en stor del av världens befolkning 

livnär sig på jordbruk och en stor del av dem är fattiga, därför är det lätt att dra 

parallellen till att försöka berika dessa fattiga genom att öka deras inkomster via 

jordbruksarbetet.2 Organisationen Fairtrade försöker att utföra detta, inte endast när det 

gäller jordbruk utan även inom andra områden, främst är det jordbrukare som kan vara 

en del av Fairtrade. Fairtrade organisationen försöker jämna ut de orättvisor som finns i 

den internationella handeln genom att möjliggöra för producenten att om de ansluter sig 

till Fairtrade och betalar en certifikationsavgift och garanterar att de ska förhålla sig till 

de kriterier som Fairtrade ställer, kan dem sälja deras produkt till ett högre pris som en 

”Fairtrade produkt”.3  

Denna B-uppsats skall försöka problematisera organisationen för att utröna om 

konsumenterna har rätt bild om Fairtrade.  

 

 

 

1 Fagan, Andrew. Ethical shopping and trusting morality, 2013, s 249. 
2 http://www.fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/ 2012-12-30 
3 http://www.fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/ 2012-12-30 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra två olika rapporter om Fairtrade, för att försöka 

ge en bild av processen mellan producent och konsument. Ena rapporten visar resultaten 

av Fairtrade ur ett ekonomiskt perspektiv och den andra rapporten visar Fairtrade mer ur 

ett konsument perspektiv. Med hjälp av de båda rapporterna påvisas en större helhet och 

därigenom problematisera denna typ av organisation. 

 

1.3 Frågeställning 
Vilken kritik av Fairtrade, utifrån rapporterna Vad uppnås med rättvisemärkning? 

(2009) och Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning (2012) är 

betydande om man ser ur ett ideologiskt och ur ett konsumentperspektiv? 

 

1.4 Material 
Primärmaterialet är två rapporter om Fairtrade: 

• Vad uppnås med rättvisemärkning? (2009) Av Helena Johansson som är Fil Dr 

och föreståndare vid institutet för livsmedelsekonomisk analys på Lunds 

Universitet 

• Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning (2012) av Gunne 

Grankvist som är docent i psykologi vid Högskolan i Väst. 

Utöver Primärmaterialet är det böcker och artiklar som antingen behandlar 

organisationen Fairtrade direkt eller rörelsen fair trade som då behandlar Fairtrade 

indirekt  

 

1.5 Teori 
Teorin är hämtad från boken Fair trade and the Citizen-Consumer (2012) och är skriven 

av Kathryn Wheeler som är ”Senior Researcher at the Department of Sociology” vid 
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Universitet i Essex, UK4. Teorin går ut på att det är företagens agerande som påverkar 

om det sker en etisk konsumtion, det vill säga om hela ICA bestämmer sig för att bara 

sälja Fairtrade kaffe så kommer konsumtionen att gå upp. Detta är väl ganska självklart 

men det är konsumenterna som handlar på rutin och inte göra automatiskt etiska val 

som man vill åt. 

 

1.6 Metod 
Metod kan enligt Larsen betraktas som: ”… verktyg eller redskap. Ett sådant redskap är 

tillvägagångssättet man använder för att få svar på frågor och få ny kunskap inom ett 

område. Metoden handlar om hur man hämtar in, organiserar och tolkar information”5. I 

denna uppsats kommer två rapporter om Fairtrade av författare med olika bakgrund 

inom vetenskapen att studeras. Sedan kommer teorin av Kathryn Wheeler att applicera 

på materialet som användes för att visa på ett resultat, det vill säga, om teorin verkar 

stämma. De två olika perspektiven analyseras för att försöka svara på min 

frågeställning. 

 

1.7 Fairtrade och fair trade 
I den här uppsatsen kommer två liknande uttryck att användas med olika innebörd, det 

första är Fairtrade och det andra är fair trade. Skillnaden är att Fairtrade är en 

organisation och fair trade är ett uttryck för hela rörelsen för en mer rättvis handel; 

Fairtrade är en organisation inom fair trade rörelsen.6 

Fair trade rörelsen startade på 1950-talet och växte till slutet av 1980-talet innan 

rörelsen blev mer organiserad. Under de 30 till 40 åren var det olika organisationer som 

jobbade för en handel som grundade sig på tillit och att det betaldes ett mer rättvist pris. 

I slutet av 1980-talet gick dessa organisationer ihop och bildade ett antal större och färre 

organisationer för att tillsammans försöka bidra till en mer rättvis handel.7 Fairtrade, 

som i Sverige hette Rättvisemärkt, startade i Sverige 1996 och har idag ett tiotal 

4Wheeler, Kathryn. Fair trade and the citizen-consumer, Palgrave Macmillan, 2012 
5 Larsen Ann Kristin, Metod helt enkelt, Malmö, 2009. 
6 http://www.rattvishandel.net/fairtrade/om_rattvis_handel.aspx 2012-12-30 
7 Mohan Sushil, Fair trade Without the Froth, Institute of Economic Affairs, London, 2010, s 24. 
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medlemsorganisationer, rättvisemärkt bytte namn till Fairtrade Sverige 2010.8 Fairtrade 

certifierad producent är garanterade ett minimipris för sin produktion som de säljer som 

Fairtrade. En minimilön som ska vara i nivå med landets lag om lönesättning och en 

social premie som går till samhället där producenten bor i, premien är till för att 

förbättra samhället exempelvis bättre sjukvård etc.9  

 

3. Resultat och analys 
 

3.1. Resultat 

3.1.1 Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning 
Rapporten Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning är skriven av 

psykologidocenten Gunne Grankvist, han arbetar på högskolan i Väst och har forskat 

mycket om konsumenten och dess roll. I denna rapport har han skrivit om 

konsumentens etik och moral när det gäller att konsumera.10 Grankvist tillvägagångssätt 

och metoder är att han sammanställer olika undersökningar inom området och drar olika 

slutsatser från de olika undersökningarnas resultat som blir hans egna slutsatser. 

Grankvist kommer fram till en rad olika empiriska påstående. 

Det första Grankvist kommer fram till är att Fairtrade är välkänt i Sverige, med välkänt 

menar jag att större delen av den svenska befolkningen vet om att Fairtrade finns och i 

huvudsak vad standarden går ut på.11 Av den gruppen är inställningen genomgående 

positiv och det är även fler kvinnor än män som delar den uppfattningen12. 

Grankvist argumenterar för att konsumenter som besitter egenskaperna och 

värderingarna så som universalism, välvilja, generositet, värnande om varma relationer 

och så vidare är en stor målgrupp för Fairtrade. De är positivt inställda till det. Han 

8 Axelsson Nycander, Gunnel. Etik och handel: en studie om fair trade. Stockholm, 1999. s 65. 
9 www.fairtrade.se, 2012-12-22. 
10 http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=699&module_instance=3, 2012-12-11 
11 Grankvist, Gunne. Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning, Högskolan i Väst, 
2012, s 3. 
12 Grankvist, Gunne. Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning, Högskolan i Väst, 
2012, s 6. 
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betonar att det är personer som har förmågan att se utanför sin egen vinning som 

tenderar att köpa och stödja Fairtrade.13 

I rapporten visas det att den viktigaste, det vill säga det konsumenterna framhåller som 

den faktor som är största anledningen till att de betalar merpris för varan, är de villkor 

på sociala och arbetsrättsliga förhållanden som Fairtrade kräver av producenten. 

Eftersom en del ut kraven från Fairtrade är att producenten håller sig inom vissa regler i 

förhållande till eventuella arbetare på plantaget, fabriken, marken och dylikt. Denna 

faktor är viktigare än att produktionen är miljövänlig det vill säga sagt miljöaspekten 

kan vara viktig för konsumenterna men generellt inte den viktigaste.14 

Rapporten visar att Fairtrade-varor är mer populärt bland andra varor än i speciella fair 

trade-butiker, Grankvist betonar vikten av att kunden vill skapa sig en identitet som 

”fair trade kund”. Han pekar dock ut en del brister med Fairtrade, framförallt menar 

Grankvist att det är i kommunikationen med konsumenten som det fallerar i högsta 

grad. Han syftar på bristande information och tillgänglighet med vanor som är 

gammalmodiga. Enligt de enkätundersökningar Grankvist refererar till så är en faktor 

som för högt pris också en stor anledning till att det fallerar. Dessa perspektiv på 

faktorer är hämtade från konsumenter som har en genomgående positiv inställning till 

Fairtrade.15 Konsumenter med positiv inställning kan också förklaras med hjälp av ett 

begrepp som kallas 30:3-syndrom, där 30 % säger att de köper Fairtrade om det finns, 

men faktiskt bara 3 % i realiteten.16 

 

 

 

 

 

 

 

13Grankvist, Gunne. Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning. Högskolan i Väst,  
2012. s 15. 
14Grankvist, Gunne. Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning. Högskolan i Väst,  
2012. s 3. 
15Grankvist, Gunne. Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning. Högskolan i Väst,  
2012. s 24. 
16Cowe, R., &Williams, S. Who are ethical Consumer, 2000. 
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Tabell 1 Rapporten: Konsumenters inställning till produkter med etisk märknings 

 

Källa: Granqvist Gunne, Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning, rapport från 
Högskolan i väst, 2012, s 24. 

 

 

3.1.2 Vad uppnås med Rättvisemärkning 

Rapporten, skriven av Helena Johansson, Fil Dr vid Lunds universitet, undersöker 

Fairtrade från ett ekonomiskt håll. Huvudfrågorna är;  

• Är märkningen till nytta för jordbrukarna? 

• Finns det potential att hjälpa merparten fattiga jordbrukare? 

• Hur stor andel av det merpris som konsumenterna betalar extra för de 

rättvisemärkta varorna når jordbrukarna? 

• Är standarder ett effektivt sätt att hantera de problem som jordbrukare ställs för? 

Första punkten ”är märkningen till nytta för jordbrukarna” kommer Johansson fram till 

att det finns fler aspekter av det, hon beskriver vikten av att se till olika faktorer; 

världsmarknadspris, efterfrågan, produktion och så vidare. Märkningen är bra för 

jordbrukarna men när världsmarknadspriset är högt så är det bara den sociala premien 

som hjälper dem, eftersom producenten inte får något extra betalt av certifieringen (man 

ska komma ihåg att en stor del av fördelarna med att vara certifierad av Fairtrade är att 

man inringas av ett minimipris). Samtidigt som producenten inte får extra betalt av 

Fairtrade-uppköparna, får de ändå betala hela summan för att vara certifierade. 

Johansson poängterar att det kan vara negativt för själva producenten då det inte är de 

Positivt för organisationen Fairtrade Negativt för organisationen Fairtrade 
* En stor andel av svenska befolkningen 
känner till Fairtrade. 

* Bristande information 

* Inställningen till märkningen är god och 
förtroendet relativt högt. 

* Dålig tillgänglighet, att man styrs av 
gamla vanor 

* Att sociala och arbetsrättsliga villkor är 
uppfyllda uppfattas som minst lika viktigt 
eller viktigare, än miljövänligt 
producerade varor 

* Att Fairtrade alternativen uppfattas som 
för dyra, alla dessa tre faktorer hindrar 
konsumenter med en positiv inställning att 
konsumera Fairtrade-varor 

* Man föredrar att Fairtrade-märkta varor 
finns där man handlar istället för på 
speciella ”world shops” 
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som får premien utan samhället de bor i.17 I tider då världsmarknadspriset är lågt är 

Fairtrade en bra ”deal” för de certifierade jordbrukarna. Men när priset är högt så är det 

inte lika bra, nästan så att det är sämre.18 

På den andra punkten ”finns det potential att hjälpa merparten fattiga jordbrukare” är 

det klara resultat som Johansson visar med sin rapport, nämligen nej. Det är inget nytt 

att Fairtrade utgör en väldigt liten del av världsmarknaden men, Johansson argumenterar 

för att den är försvinnande liten. Kaffe som är den största variabeln av Fairtrade varor19 

så utgör den bara 0,9 % av den totala exporten av orostat kaffe i världen20, även fast 

Fairtrade visar på hur mycket de ökar i omsättning så är det bara en ”droppe i havet” 

som Johansson uttrycker sig21. Fairtrade har med andra ord ingen större ekonomiskt 

effekt på fattigdomen i världen. Hela tanken med Fairtrade är att konsumenten skall 

betala mer för en vara, för att förbättra förhållandena mellan producent och köpare, det 

bygger dock på att det finns tillräckligt med människor som har råd att betala för sig.  

Tredje punkten ”Hur stor andel av det merpris som konsumenterna betalar extra för de 

rättvisemärkta varorna når jordbrukarna?”. På denna punkt är resultaten inte lika klara 

som på den andra punkten men det finns en del fallstudier som är lätta att dra vissa 

slutsatser om. Johansson tar återigen varan kaffe som exempel, vilket är ett bra exempel 

då det är det den största Fairtrade-varan22, när hon undersöker om andelen av merpriset 

som går till jordbrukarna. Hon tar del av ekonomiförfattaren Tim Harford som har 

undersökt merpriset kunden betalar för en Fairtrade kaffe på ett café England. 

Undersökningen visar att cafét betalar per kopp en pence mer än icke-Fairtrade kaffe i 

inköpspris men kunden betalar i snitt runt tio pence mer per kopp än icke-Fairtrade 

kaffe. Även om studien bara är en av många så menar Johansson att undersökningen är 

17 Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009. kap 3. 
18 Johansson, Helen. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 2009. 
kap 3. 
19 Mohan, Sushi. Fair trade Without the Froth, Institute of Economic Affairs, London, 2010. s 29. 
20 Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009, s 26. 
21 Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009, s 27. 
22 Mohan, Sushil. Fair trade Without the Froth. Institute of Economic Affairs, London. 2010. s 29. 
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representativ för marknaden inom fair trade och för organisationen Fairtrade.23 

Johanssons slutsats är att det är bättre och mer effektivt att ge den mellanskillnaden till 

välgörenhet i traditionell mening än att betala ett överpris för en vara. Ledet av 

distributörer som ska odla, rosta, förpacka och sälja kaffe är för lång för att hela 

summan ska gå till producenten.  Ekonomiskt sett är det inte bra att betala för en 

Fairtrade-vara men det finns andra aspekter argumenterar Johansson för, exempelvis 

menar hon att det upplevs som mer tillfredställande för både köparen och producenten 

men framförallt för producenten att få (eller ge) mer pengar för en vara i en 

handelskedja än rena pengar i handen.24 Logiskt sett är det med stor förståelse att man 

som människa hellre vill skapa sig en bättre ekonomisk situation genom egen bedrift 

med arbete för att få sig en Fairtrade certifiering än att få en bättre ekonomisk situation 

genom traditionell välgörenhet. 

Sista punkten ”Är standarder ett effektivt sätt att hantera de problem som jordbrukare 

ställs inför?” De problem Johansson menar är; dåliga arbetsvillkor, bristande 

miljöhänsyn, bristande tillgång på kreditmöjligheter samt otillräcklig tillgång till skolor, 

infrastruktur och dylikt.  

Johansson kommer snabbt till poäng om att Fairtrade är effektivt mot dåliga 

arbetsvillkor och bristande miljöhänsyn i länder med svag lagstiftning, det vill säga om 

kraven följs. Poängen är att kraven inte är unikt anpassade för varje region, det vill säga 

att ett område som tillverkar kaffe i norra Tanzania kanske ligger långt efter om man 

jämför med en region i Colombia (Exemplet fungerar som ett fiktivt illustrerat exempel 

och är inte testat empiriskt). Fairtrades kriterier och krav för att en producent skall få 

vara certifierad av Fairtrade är: fackliga rättigheter säkerhetsställs, kravet på 

minimilöner respekteras samt att ILO-standarder (International Labour 

Organization)följs.25 

Johansson betonar att tillgången på kreditmöjligheter är väldigt viktig men att det finns 

ekonomiskt andra sätt som är bättre, exempelvis att många mikrolån som gör att 

23 Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009. s 45. 
24 Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009.  s 47. 
25Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009.  s 54-55. 
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producenten får en långtgående stabilare ekonomi istället för ett minimipris. Johansson 

argumenterar för att resultatet blir att en diversifiering minskar jämfört med andra 

grödor och verksamheter för att priset är för högt.26 

I slutet av rapporten betonar Johansson vikten av internationell handel och indirekt att 

det är fri handel som skapar ekonomisk tillväxt. De områden där Fairtrade verkar inom, 

vilket främst är jordbruk, inte längre utgör samma storlek av handeln. Hon påpekar att 

varor som fisk och skaldjur ökat. Hennes slutsats är att få u-länder har byggt ekonomisk 

tillväxt på export av jordbruks varor.27 

Hon drar till sist slutsatsen att det är otillräcklig tillgång till skola, infrastruktur och 

dylikt som är ett problem. Här är det den sociala premien som skall försöka lösa eller 

minska problemet, det vill säga den del av merpriset som går till samhället där 

producenten är verksam. Johansson avslutar som hon genomgående gör i sin 

undersökning med att betona problemet, hon skriver att i en svag stat så gör premien 

inte någon större skillnad. Hon redogör dock innan hennes slutsats vad premien kan 

användas till, exempelvis förbättra eller starta skolor, ny utrustning till sjukhus, 

skolböcker osv men att den bara kan fungera som substitut, inte lösa grundproblemen. 28 

Tabell 2  Rapporten: Vad uppnås med rättvisemärkning? slutsatser 
Positivt för organisationen Fairtrade Negativt för organisationen Fairtrade 
* Minimipriset fungerar som en 
prisförsäkring, vilket betyder att 
certifierade jordbrukare inte drabbas lika 
hårt av prisfall 

* Totalt sett säljs enbart 30 % av 
produktionen som Fairtrade, vilket 
resulterar i att genomsnitt priset hamnar 
under minimipriset totalt sett. 

* Möjlighet för konsumenten att aktivt 
bidra till en bättre värld 

* Att Fairtrade inte kan bli påtagligt stort 
utan bara fungera som en nisch-marknad 

* Positiva socioekonomiska effekter * Att handlare på vägen berikas på grund 
av de högre priserna Fairtrade bidrar. 

* Förhandlingspositionen stärks för 
jordbrukaren jämt emot uppköpare. 

* Det finns risk för korruption 

 * Att minimipris är ett ineffektivt sätt att 
stödja någons inkomst på 

Källa: Johansson Helena, Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009, sammanfattning & slutsatser. 

26Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009. s 52. 
27 Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009. s 61-62. 
28Johansson, Helena. Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport från AgriFoods economics centre, 
2009. s 53. 
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3.2 Analys 
 

3.2.1 Analys av Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning 

En av slutsatserna som Grankvist rapport visar på är dålig information till 

konsumenterna eller bristande information, punkten är väldigt viktig. Anledning är att 

de kommersiella varorna som inte är inringade av ett Fairtrade certifikat, inte heller har 

någon skyldighet att visa på förpackningen hur processen har gått till från producent till 

att varan står i affären. Exempelvis har kaffeförpackningen, som står i hyllan i butiken 

oftast en eller flera standarder. Förpackningen kanske är märkt med ”organic” eller 

liknande, men det står väldigt sällan hur handeln har skett och vilka som gynnas av 

handeln. Fairtrades styrka är att processen från producenten till handlaren är bättre än 

mer kommersiella varor som inte är Fairtrade-certifierade. Därför påpekar grankvist att 

det är otroligt viktigt att informera konsumenten om vad Fairtrade är och om den varan 

som konsumenten håller i. Han menar att Fairtrade skulle kunna bli bättre på den här 

punkten så skulle det kunna sätta press på andra varor som inte informerar om detta. 

Johan Thidell, ordförande för föreningen Fairtrade Sverige svarar på kritiken genom 

bland annat att de har utvecklat en mobil-app vilket möjliggör för konsumenten att i 

affären scanna varan och sedan få upp information om den.29 Kathryn Wheeler för detta 

resonemang men hon beskriver mer om hur handel bakom stängda dörrar sker i väst 

världen, där konsumenterna inte har någon aning om hur det har gått till eftersom ingen 

information kommer fram.30 

Det finns en hel del kritik att Fairtrade produkter är för dyra och att den vanlige 

konsumenten inte har råd att betala, men det går att problematisera det argumentet. Att 

säga att man inte har råd kan vara att inte vilja erkänna att man inte vill betala det lilla 

överpris som tillkommer för att man vill ha mer pengar till annat. Wheeler påstår att det 

inte har med sin egen ekonomi att göra i den utsträckning som kritiken består i. Det vill 

säga att privatekonomin och att köpa Fairtrade produkter inte visar på ett starkt 

samband.31 Påståendet grundar sig i undersökningar om människor med olika ekonomi, 

därför är det intressant att föreslå att det har med sin egen personlighet att göra i vilken 

29 Thidell, Johan. Intervju i Stockholm. 2012-12-20. 
30 Wheeler, Kathryn. Fair trade and the citizen-consumer, Palgrave Macmillan, 2012, s 16. 
31 Wheeler, Kathryn. Fair trade and the citizen-consumer, Palgrave Macmillan, 2012. s 113. 
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utsträckning man är beredd att betala för Fairtrade produkter. En student med en 

inkomst på knappt 9000 SEK måste betraktas som en person med låg inkomst i dagens 

Sverige, jag kan säga att det går att handla Fairtrade varor om man är dedikerad till 

sakens skull därför faller argumentet i den meningen. Det vill säga att det är för dyrt att 

betala för Fairtrade varor, det är mer en fråga om dedikation att göra något för 

handelsvillkoren och fattigdomen i världen. Wheeler förslår även att det finns andra 

vägar att gå om det skulle vara så att det är för dyrt att handla Fairtrade, om argumentet 

för en konsument egenhändigt är att det är för dyrt så är förslaget att exempelvis att 

”kampanja” för Fairtrade. Om man väljer att inte köpa Fairtrade produkter går det näst 

in lika bra att försöka få någon annan att köpa en produkt ”istället” för dig. Därmed 

bidrar man med att förbättra informationsflödet som också var en av Grankvist punkter 

på listan över negativa faktorer för Fairtrade.32 

Ett annat perspektiv är att den etiska produkten särbehandlas och det är bra i sig men det 

kan också vara negativt. Det jag menar är att om man tar några av rapportens negativa 

svar angående Fairtrade produkter så var det framför allt att det var för dyrt men det är 

också för att det är det man vet om etiska produkter. En Fairtrade produkt skyltar 

väldigt sällan eller aldrig med att det smakar bättre än någon annan33, rapporten visar 

tydligast att det är en av de främsta orsakerna till att konsumenter i Sverige inte väljer 

att köpa varan. Problemet här kan vara att Fairtrade väljer att bara fokusera på att man 

som konsument bidrar till att motverka fattigdomen och försöka spela på 

konsumenternas samvete, inte att sälja varan som den ”bäst smakande varan”. Detta 

påstående kan härledas tillbaka till teorin som Wheeler beskriver och som jag använder 

mig av, det vill säga att till viss del är affärernas ansvar att försöka göra kunderna mer 

etiska i sina val34. Att möjliggöra för konsumenten att göra etiska val är en väldigt 

viktig aspekt för att Fairtrade ska växa och kunna bli större. Exempelvis skulle 

livsmedelsaffärer kunna ha en Fairtrade vara som lockprodukt. Det är väldigt sällan man 

ser utanför affärer på skyltar eller i reklamtidningar att livsmedelsaffärer försöker locka 

kunder med Fairtrade varor. Samma ansvar som affärerna har att sälja fair trade 

produkter har Fairtrade att försöka sälja sina egna produkter. Det låter självklart men det 

32 Wheeler, Kathryn. Fair trade and the citizen-consumer, Palgrave Macmillan, 2012. s 108. 
33 Fagan, Andrew. Ethical shopping and trusting morality, Routledge, Oxon, 2013. s 257-258 
34 Wheeler, Kathryn. Fair trade and the citizen-consumer, Palgrave Macmillan. 2012 
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jag menar är, som jag skriver i början av stycket, att Fairtrade ska ”tävla” på alla 

områden och inte bara det etiska området. Dr Andrew Fagan beskriver att etiska 

produkter sällan smakar bättre eller rent produktmässigt är bättre än andra produkter 

men att det inte ska begränsa dem35. Men det är upp till konsumenten att avgöra vad 

som smakar bäst. En idé vore att ha Fairtrade som en del av produkten och inte hela 

produkten, att konsumenten köper något fint till sig själv och inte bara till någon annan 

eftersom vi som bevisligen inte är så solidariska som vi vill verka. Idag exempelvis 

köper man en Fairtrade vara som är en produkt, idén kan vara att köpa en produkt och 

som plus ska det vara en Fairtrade-standard på den. Den starkaste anledning för 

konsumenten ska inte bara vara att det är Fairtrade märkt utan i vissa fall vara att det är 

en bra produkt i form och smak. Försöka nå fler konsumenter och inte bara de 

dedikerade. 

Länders kulturer är olika och i denna uppsats är det främst Sverige jag behandlar. I 

Sverige har vi en konsumentkultur som kanske differentierar sig från andra länder i och 

med ”den svenska modellen” och en lite speciell social politik. Detta skulle gå att 

utnyttja. Susanna Alexius och Leina Löwenberg har skrivit en rapport om kunskapsideal 

och organisering av svensk konsumentvägledning 1900-2012 som heter Drömmen om 

den kloka konsumenten (2012). I rapporten argumenterar de om hur statens inflytande 

på den gemene svensken har varit stor och att vi svenskar har haft stor tillit i att staten 

kan välja åt oss.36 Detta resonemang kan appliceras på föregående stycke, det vill säga 

att som affär försöka styra konsumenten till att köpa Fairtrade eftersom konsumenten 

hyser tillit till att staten eller samhället gör ”rätt”. Wheelers teori om att affärerna har ett 

ansvar passar bra in i Sverige där vi kanske har bäst möjlighet i världen att försöka styra 

konsumenter till att göra etiska val. Mitt resonemang kan bemötas av kritik då många 

forskare speciellt Andrew Fagan som menar ur ett filosofiskt perspektiv skall man vara 

aktsam med att försöka styra hur människor ska välja37.  

35 Fagan, Andrew. Ethical shopping and trusting morality, Routledge, Oxon, 2013. s 257-258 
36 Alexius, Susanna & Löwenberg, Leina. Drömmen om den kloka konsumenten, Stockholm 2012. s 73. 
37 Fagan, Andrew. Ethical shopping and trusting morality, Routledge, Oxon, 2013. Hela artikeln. 

13 
 

                                                 



 

3.2.2 Analys av Vad uppnås med Rättvisemärkning 

Resonemanget att Fairtrade motverkar frihandel är komplext och inte alls bevisat. 

Johansson beskriver om att det är traditionell fri handel som lyfter fattiga länder ur 

fattigdom, att det är den fria marknaden som skapar en bättre ekonomisk situation. Det 

är vedertaget idag och det håller jag med om, men kopplingen att Fairtrade skulle 

motverka fri handel är enligt mig väldigt vag i sin bemärkelse. I en rapport från 

ekonomiinstitutet ”The Smith Institute”, som är ett institut till minne av 

ekonomipionjären Adam Smith, argumenterar professor Jagdish Bhagwati om att 

Fairtrade distraherar fri handel genom att styra i den fria handeln. Bhagwati skriver att 

fri handel har varit mycket framgångsrikt när det gäller fattigdomsbekämpning och skall 

därför inte störas.38 Detta argument är relativt vedertaget för de som förespråkar att 

Fairtrade inkräktar på den fria handel, därför är det intressant att fråga Fairtrade hur de 

bemöter detta argument och om de tycker att de inkräktar på den fria handeln. När jag 

intervjuade Johan Thidell, besvarade han kritiken: 

”Jag eller vi anser inte att Fairtrade inkräktar eller stör den fria marknaden, jag var till exempel i 
Ghana för inte så länge sedan och där bestämde staten om pris och marginaler för den 
kommersiella handeln men när det gällde Fairtrade så bestämde de inte alls. I detta fall är det ju 
tvärtom, Fairtrade gynnar och möjliggör fri handel till skillnad från kommersiell handel.”39 

 

Det finns en hel del substans i det Thidell säger men det är ett exempel och det är alltid 

lätt att hitta exempel men jag tycker att han har ett bra resonemang i frågan. Sushil 

Mohan, docent i ekonomi vid Dundee Universitet, betonar att Fairtrade och fair trade 

rörelsen inte alls inskränker på den fria marknaden. Han beskriver Fairtrade som en 

alternativ gren inom den fria marknaden och faktiskt utökar den fria marknaden istället 

för att inskränka den.40. Resonemanget att Fairtrade inte alls inskränker på marknaden 

bemöts med kritik för att Fairtrade skiljer sig mot marknaden, att dem isolerar sig från 

den kommersiella marknaden och inte deltar vilket gör att den ställer sig utanför den fria 

38 Jagdish, Bhagwati, edi: Trantmann, Frank . is free trade fair trade? The Smith Institute, 2009. s 6. 
39 Thidell, Johan. Intervju Stockholm, 2012-12-20. 
40 Mohan, Sushil. Fair trade Without the Froth. Institute of Economic Affairs, London, 2010. s 45. 
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marknaden för att skapa sig fördelar. Kritiken kommer från Marc Sidwell, även 

Sidwells text är utgiven av Adam Smith institute.41 

En stor del av Johanssons kritik består i att det bara är ca 30 % av certifierade Fairtrade 

producenters produktion som säljs som Fairtrade och resten som vanlig kommersiell 

vara. Kritiken består i att producenten då inte inringas av detta Fairtrade skydd i den 

utsträckningen som det är tänkt. Frågan är om hur Johansson menar med sin kritik, Om 

efterfrågan inte finns är det väl bara bra att resten av produktionen säljs. Om man ser till 

producentens sida, och det är det viktigaste i detta sammanhang när vi pratar om etisk 

konsumtion, att det blir bättre för fattiga bönder och producenter. Det är så klart mer 

problematiskt än så, eftersom att det ger en annan bild av Fairtrade än vad de skyltar 

med. 

Jag frågar Thidell om hur de ser på kritiken: han beskriver att det är ett överdrivet 

problem, att det inte finns något stort problem med det. När jag efter det frågar om det 

inte lurar konsumenten eftersom att det inte är den bilden som konsument får i butiken, 

svarar han att det sista Fairtrade vill göra är att lura någon och det är också därför de är 

helt öppna med deras organisation och om konsumenten har intresse kan de se 

handelskedjan av en vara. Även det framhåller Thidell att det skiljer Fairtrade mot den 

kommersiella handel där det ofta är svårare att få se hur handelskedjan har gått till.42 

Johanssons rapport poängterar att Fairtrade bara kan fungera som en nisch-marknad 

eftersom den inte kan bli stor nog. Johansson beskriver att efterfrågan aldrig kan matcha 

ett eventuellt utbud som skulle kunna vara stort nog för att utgöra en väsentlig del av 

världshandeln. Johansson är inte ensam om att lyfta denna aspekt av Fairtrade och fair 

trade rörelsen. Flera kritiker, bland annat Marc Sidwell, sätter detta argument i ett vidare 

perspektiv och menar att Fairtrade i själva verket är orättvis och fungerar i motsats till 

dess idé. Sidwell argumenterar för att Fairtrade-certifierade producenter inte är de 

fattigaste eftersom de fattigaste inte har råd med certifieringen. Konsekvensen menar 

han är att de fattigaste producenternas handel minskar som en konsekvens av 

närliggande Fairtrade producenter.43 Resultatet skulle då bli att en nisch-marknad har 

växt fram som säljer varor på bekostnad av konsumenternas samvete men i själva verket 

41 Sidwell, Marc. Unfair Trade. Adam Smith Institute, London, 2008. s 5. 
42 Thidell, Johan. Intervju i Stockholm, 2012-12-20. 
43 Sidwell, Marc. unfair trade, London 2008. Hela artikeln. 
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medverkar till en mer orättvis handel. Sidwells resonemang är i linje med Johanssons 

perspektiv då de går ner på lokal nivå och bara ser till resultat och inte exempelvis tar 

hänsyn till ett vidare perspektiv. Perspektiv som att Fairtrade bidrar till att lyfta frågan 

om orättvisa förhållanden i världen. 

 

3.2.3 Helhetsanalys    

De båda rapporterna visar två perspektiv av etisk konsumtion och i det här fallet 

Fairtrade, den ena ur det ekonomiska hållet, på själva handelsprocessen, och den andra 

ur ett konsumentperspektiv. I det här kapitlet ska jag knyta samman de båda rapporterna 

och visa hur sambandet ser ut, för att sedan presentera mina slutsatser om det. Eftersom 

de positiva effekterna av Fairtrade visas upp flitigt i media och dylikt är det främst det 

negativa resultatet som är intressanta att ställa mot varandra i detta kapitel. 

Jag vill börja med att ställa Grankvist slutsats om dålig tillgänglighet mot Johanssons 

slutsats om att det bara kan fungera som en nisch-marknad. Jag har beskrivit i min 

undersökning att kritiker har kritiserat Fairtrade för att inte fungera storskaligt, denna 

kritik är Fairtrade välmedveten om, eftersom att i min intervju med Johan Thidell från 

Fairtrade Sverige har sagt att det är bättre att göra en liten skillnad än ingen alls44. Men 

detta problem kanske kan lösas i den grad att maximera försäljningar av Fairtrade-

produkter till potentiella kunder genom att maximera tillgängligheten Fairtrade varor. I 

Grankvist undersökning visas det tydligt att produkterna inte är placerade som 

konsumenterna hade önskat och att konsumenterna hellre vill se Fairtrade produkter 

bland vanliga kommersiella produkter än i speciella fair trade butiker.  

Det är rimligt att ställa Grankvist slutsats om att kunder tycker Fairtrade varor är för 

dyra mot Johanssons slutsats om att mellanhänder berikas på vägen och att 

organisationen Fairtrade möjliggör för korruption. Anledning till att det är rimligt är 

eftersom priset påverkas negativt om mer pengar skulle tas ut i kedjan mellan producent 

och konsument Johansson är inte ensam om kritiken att mellanhänder berikas på vägen, 

Marc Sidwell, som jag har nämnt tidigare, påstår att i genomsnitt är det bara 10 % av 

det konsumenten betalar för denna premie som de facto kommer fram. Resten, säger 

44Thidell Johan. intervju i Stockholm, 2012-12-20. 
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Sidwell, hamnar bland mellanhänderna.45 Om Sidells studie skulle vara sann, kastar det 

en skugga över Fairtrade och bilden Fairtrade presenterar46 till konsumenten kan 

ifrågasättas. Universitetlektorn Anita Andersson beskriver i hennes text Matens 

märkesvaror (2010) om hur Fairtrade marknadsför sina produkter: 

 

Tilltalet är omedelbart – det finns ett du i berättelserna, ett du som har möjligheten att skapa bättre 
förhållanden socialt, ekonomiskt och politiskt för män, kvinnor och barn i så kallade 
utvecklingsländer. Du kan genom engagemang, genom ett solidariskt förhållningssätt och 
altruistiskt handlande aktivt verka för värdiga arbetsförhållanden, för minskad exploatering och för 
mänskliga rättigheter. Du kan förbättra, förändra och påverka. Budskapet talar sitt tydliga språk: 
Du har makt. Konsumentmakt.47 

 

Frågan jag ställer mig är relativt självklar: har jag verkligen sådan konsumentmakt? 

Fairtrade målar upp en väldigt stark bild av deras organisation men risken att deras 

trovärdighet skall svikta verkar inte utom synhåll. Att konsumenterna verkar anse att 

varorna är för dyra och att kritiker argumenterar för att organisationen inte fungerar som 

den ska, då det försvinner pengar till mellanhänder, är ett stort problem. 

Johanssons rapport visar på väldigt mycket kritik om Fairtrade men hur stor roll spelar 

kritiken i det hela? Även om det skulle vara så att producenten inte får det så mycket 

bättre så är det alla fall lite och det viktigaste är att konsumenterna i de mer rikare 

delarna av världen uppmärksammas. Anita Andersson beskriver att konsumenten kan 

påverka organisationer, politiker och dylikt genom att göra etiska val när man handlar.48 

Även om själva handlingen konkret inte gör så stor skillnad eller att själva 

organisationen utgör så stor del av marknaden, ökas dock medvetenheten om Fairtrade 

och om fair trade rörelsen.  

Ser vi till alternativet, om vi hypotetiskt tänker oss att Fairtrade inte skulle finnas och att 

vi bara tillförlitade oss till att den fria marknaden med dess ”osynliga hand”, som Adam 

45Sidwell Marc. unfair trade, London 2008, 11. 
46 http://www.fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/ 2012-12-31 
47 Andersson, Anita. Matens märkesvaror: Rättvisemärkta förpackningar - medier för politisk 
konsumtion. I Torell, U., Qvarsell, R. och Lee, J. (red.) Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas 
historia i vardagens konsumtionskulturer. Stockholm, 2010: Nordiska museets förlag. s 247. 
48 Andersson, Anita. Matens märkesvaror: Rättvisemärkta förpackningar - medier för politisk 
konsumtion. I Torell, U., Qvarsell, R. och Lee, J. (red.) Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas 
historia i vardagens konsumtionskulturer. Stockholm, 2010: Nordiska museets förlag. s 253. 
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Smith engång beskrev, skall berika världen. Vad skulle då hända med debatten? Ska vi 

ignorera det faktum att det förekommer en utbredd orättvis handel i världen och om det 

skulle vara mer rättvist så skulle producenter världen över få lite mer inkomst och 

konsumenter i västvärlden lite högre utgifter. Sociologen arbetande på univesity of 

Exeter: dr Matthias Zick Varul beskriver detta väldigt bra när han i den välciterade 

artikeln consuming the camposino (2008) uttrycker sig: 

However, without the practice of fair trade, such a ghost would have remain invisible. Fair trade is 
not ethically ‘disapproved’ because it cannot possibly live up to the ethical standards it arrives at 
by taking seriously the morality that is implied by our everyday practice under capitalism. Fair 
trade bears evidence against the moral power of capitalism, and demonstrates , in its failure, that is 
but one step in the right direction, a step that has to be followed by further steps institutionalizing 
conditions for truly fair interaction between all inhabitants of the planet by at least establishing an 
embedded world market that matches the embedded national and continental markets of North 
America, Europe and Japan. This, and nothing short of it, would enable the fulfillment of the 
moral aspirations of the fair trade movement.49 

 

Varul beskriver här en ideologisk utopi, om hur marknaderna skall bli mer rättvisa i 

framtiden. Hur invånarna på vår planet bör gå till väga för att skapa en mer rättvis 

marknad. Varul poängterar att små steg ska följas av ytligare små steg. Detta kan vara 

nyckeln till en rättvisare marknad. Fairtrade fungerar som ett av dessa små ”steg”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49Zick Varul, Matthias. consuming the camposito, London 2008. s 674. 
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4. Sammanfattning & Slutsatser 
 

 

I inledningen ställer jag två frågor, utifrån två olika rapporter, som är skrivna ur ett 

ideologiskt- och ur ett konsumentperspektiv?  

Ur ett ideologiskt- och ur ett konsumentperspektiv har min analys av min undersökning 

visat på ett par slutsatser. För det första har det visat sig att kritiken mot att Fairtrade 

inte skulle göra någon större nytta, på grund av den ringa omfattningen, inte är sann. 

Kritiken består i rent ekonomiska perspektiv och tar inte hänsyn till det ideologiska 

perspektivet. Det ideologiska perspektivet är att invånare i väst världen 

uppmärksammas om den pågående orättvisa handel världen, eftersom att Fairtrade och 

fair trade rörelsen existerar. Det finns också ett 30:3 syndrom som jag beskriver, att 30 

% säger att dem skulle köpa en Fairtrade produkt men bara 3 % gör det i verkligheten. 

Detta syndrom visar på en medvetenhet bland konsumenterna. Anledningen till att det 

är bra med en stor medvetenhet är att politiker och andra organisationer blir medvetna 

om problemet och att mer och mer konsumenter vill se en rättvisare handel. Politiker är 

valda av folket och om folket uppmärksammar Fairtrade och fair trade rörelsen kommer 

förmodligen politiker att påverkas också. Därför kommer fair trade rörelsen och 

Fairtrade fungera mer än bara en nisch-marknad. 

För det andra, hur betydande är kritiken på att Fairtrade är bristfälliga på att informera 

konsumenterna och att det är för höga priser? Jag har försökt bevisa hur viktigt det är 

för Fairtrade med information och kritiken är betydande eftersom Fairtrade och fair 

trade rörelsen inte har råd att fallera på denna punkt. I Grankvist rapport visar det sig att 

kunderna vill ha mer information om organisationen och om produkterna. Även om 

Fairtrade besvara detta genom att hänvisa till hemsidan och till en mobil app så bör de 

utveckla informationen i den mån att konsumenten inte ska göra jobbet själv utan att få 

informationen serverad. Detta kan också vara en lösning på att försöka få en mer 

medveten kund som i affärer verkligen vill betala extra för varan det vill säga en lösning 

på problemet att kunderna anser Fairtrade varor vara för dyrt. Kritiken att Fairtrade 

varor är för dyrt är inte ett betydande problem i sig. Det är inte priset som är problemet 
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eftersom att bättre ekonomi inte tenderar att vara en faktor för att köpa Fairtrade varor, 

det är snarare informationen om vad det är konsumenten betalar som är problemet. Där 

möter Fairtrade sitt största problem när det handlar om dålig information, det vill säga 

att om de skulle informera mera specifikt per vara skulle det bli dyrare och höja priset 

ännu mer eftersom det skulle krävas mer kapital för att täcka kostnaderna för den nya 

specifika informationen. Det är inte priset som är problemet utan informationen om vad 

konsumenten betalar för som är problemet. 

För det tredje, kritiken om att mellanhänder berikas på vägen är ur ett ideologisk- och 

konsumentperspektiv betydande eftersom att Fairtrade har svårt att bevisa motsatsen. 

Skulle det vara så att substansen i kritiken är svag är det ändå svårt för Fairtrade att 

motbevisa detta. Dock är det återigen viktigt med information, att informera att 

Fairtrade motarbetar detta, det vill säga att mellanhänder berikas på den ”etiska” 

konsumentens bekostnad. 

Till sist, hur betydande för Fairtrade är det att rapporten visar på att jordbrukare och 

producenter i de flesta fallen bara kan sälja 30 % av sin produktion. Det finns substans 

i kritiken men någonstans här måste man ställa sig frågan: vad kan man göra åt det 

egentligen? Det bör vara bättre att ge producent en rättvis handel för 30 % av sin 

produktion istället för ingen. Problemet är att Fairtrade inte lyfter detta ”problem” och 

det är då det kan bli ett riktigt problem det vill säga om konsumenterna vänder dem 

ryggen på grund av att Fairtrade inte informerar om hela deras verksamhet. 
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