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Inledning 

  

Det hela började med att jag av en tillfällighet, om det finns sådana, såg ett program som 

behandlade kakaobönders situation i Ghana på SVT för några år sedan. Jag hade redan då 

för avsikt att skriva min C-uppsats som relaterade till ämnet. I viss mån blev det så då jag 

skrev om den informella kakaoekonomin i Ghana, ett ämne som la en bra grund för min 

magisteruppsats. Även om jag i min C-uppsats (av ren envishet) nämnde Rättvisemärkt 

och Kuapa Kokoo, har jag i samband med den här uppsatsen fått möjligheten att gå 

djupare, och fått en förståelse för hur Rättvisemärkt kan uppfattas av externa aktörer. 

   Kakaobönderna tillhör några av de fattigaste människorna i världen. En grupp bönder i 

Ghana insåg att deras förutsättningar skulle förbättras om de samarbetade. Kuapa Kokoo 

är resultatet, ett kakaokooperativ som grundades när en grupp odlare beslöt sig för att gå 

samman för att bättre kunna ta del av vad marknaden har att erbjuda. Resultatet blev att 

Rättvisemärkt certifierade Kuapa Kokoo, vilket innebar att kakaobönderna nu var 

delaktiga i Rättvisemärkts mål om att förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.  

   Jag valde att titta närmare på Rättvisemärkt då organisationens verksamhet ofta 

framställs som något positivt av media. Intervjuer med kakaobönderna tyder på att deras 

levnadsstandard har förbättrats genom Kuapa Kokoo. Rättvisemärkts arbete har, enligt 

bönderna, medfört att de nu får en skälig lön, som betalas ut i tid, för sitt arbete; de har 

pengar till mat; de har råd att skicka sina barn till skolan; råd att betala för sjukvård, och 

har numera brunnar med rent vatten.  

   Till skillnad från medias positiva bild av Rättvisemärkt har jag i olika sammanhang 

även kommit i kontakt med kritiskt inställda människor. Det gör mig nyfiken på att se 

vilka argument kritikerna lägger fram, och om de kan utgöra en skälig grund till att 

ifrågasätta Rättvisemärkts arbete. Deras slutsats är att konsumenten hjälper 

utvecklingsländernas befolkning mer genom att inte köpa rättvisemärkta varor. 

   Uppsatsen grundar sig på litterära källor och intervjuer. Jag har genomfört två 

intervjuer med dels Daniel Sommerstein, pressansvarig på Rättvisemärkt, och Lydiah 

Wålsten som var en av de två författarna till den nyligen publicerade rapporten ”Vad 

Rättvisemärkt inte berättar” från Timbro. Deras kommentarer kommer fram i kapitlet ”Är 

Rättvisemärkt bistånd eller handel?”. Intervjuerna skedde via emejl, då det passade det 
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upplägg jag har valt för uppsatsen, d v s att intervjua representanter för olika 

intressegrupper. Det var lätt att gå tillbaka och titta på deras svar, som de dessutom hade 

haft tid att fundera över. Jag hade tänkt mig att ha en tredje informant, LO, men de 

besvarade aldrig mina frågor. Det trots att jag skickade ett påminnelsemejl. Då jag inte 

hade möjlighet att åka till Ghana och intervjua kakaobönderna har jag använt mig av 

befintliga intervjuer som finns publicerade på nätet. 

   Jag inleder arbetet med ett antropologiskt teorikapitel om globaliseringens dimensioner 

för att därefter ge en sammanfattning av Ghanas historia för att ge sammanhang till 

kakaoproduktionens framväxt. Resten av uppsatsen fokuserar på tidsperioden 1957 och 

framåt, det vill säga tiden efter att landet hade blivit självständigt och inte längre var en 

del av det brittiska kolonialväldet. Jag beskriver därefter kakaoekonomins utveckling. 

Med det kapitlet vill jag ge läsaren en inblick i kakaoproduktionen och dess framväxt. 

Därefter görs en beskrivning av Rättvisemärkt, med fokus på bakgrunden till dess 

uppkomst och vad de önskar uppnå med verksamheten. Det har även riktats en hel del 

kritik mot Rättvisemärkt, och denna lyfts fram i följande kapitel. Sedan följer en 

beskrivning av kooperativet Kuapa Kokoo som Oxfam var med och utvecklade 1993. Det 

kapitlet följs av den teoretiska delen av uppsatsen där bistånd, handel och forskning 

behandlas. Det är även i denna del som intervjuerna presenteras. Avslutningsvis görs en 

analys, för att runda av med mina slutsatser av studien om Rättvisemärkts roll i 

kakaoekonomin i Ghana. 

  

Syfte och frågeställningar 

  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad Rättvisemärkt är tänkt att fungera som, 

och hur det ur olika aktörers synvinklar fungerar, eller inte fungerar, i praktiken. Jag 

fokuserar särskilt på hur Rättvisemärkts arbete påverkar kakaobönderna i Ghana.  

    Frågeställningarna lyder: 

• Vad innebär Rättvisemärkt?  

• Vad finns det för kritik från olika aktörer mot Rättvisemärkt?  

• Hur ställer sig kakaoarbetarna till Rättvisemärkt?  

• Är Rättvisemärkt att betraktas som bistånd eller handel? 
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Globaliseringens dimensioner   
  

Globaliseringsteorier (åtminstone de neoliberala) fokuserar vanligen på dagens enorma 

flöden av varor och tjänster över världen, och man får lätt intrycket att globaliseringen 

omfattar (och omfamnar) alla människor på jorden.   

   Antropologerna Inda & Rosaldo skriver om hur globaliseringen inte är global. Även om 

varor, tjänster, information och människor idag rör sig snabbare över världen är det enligt 

författarna inte en verklighet för majoriteten av jordens befolkning. De menar att det är 

en ojämn process. Fortfarande finns platser och människor som inte tar del av denna 

realitet. T ex finns det inte alltid tillgång till transportmedel och även när det finns är det 

få som har råd att köpa en biljett (Inda & Rosaldo 2002:4).  

   Beroendeteorin (The Dependency Theory) förklarar hur väst är beroende av resten av 

världen för att förbli rika. De som redan är underpriviligierade tenderar att fortsätta att 

vara underpriviligierade, och det beror bland annat på att västvärlden både har skapat 

ojämlikheterna och i den nuvarande ekonomiska ordningen upprätthåller denna 

ojämlikhet. Ted Lewellen, amerikansk professor i antropologi, menar att det är genom 

kontakten med väst som tredje världen (den Andre) har blivit klassificerad som 

underutvecklad. Författaren beskriver hur flera urinvånare runt om i världen levde i 

kulturell, ekonomisk och i harmoni med naturen innan européerna kom dit. Det är med 

andra ord utvecklingen av kapitalismen i väst som har orsakat underutvecklingen i u-

länderna (Lewellen 1992:156).   

   Historikern och sociologen Immanuel Wallerstein vidareutvecklade på 1970-talet 

Beroendeteorin och gav den namnet Världssystemanalysen (World System Theory). 

Fokus låg inte längre på nationen, utan på världssystem. Författaren menar att för att 

förstå det enskilda måste man se till helheten. Författaren betonar betydelsen av 

begreppet världssystem:  

  
”System, ekonomier och imperier som var för sig utgör en värld (men som 

måhända inte sträcker sig över hela jordklotet)… [och] som innefattar flera 

politiska och kulturella enheter, ett område som bildar ett integrerat område av 

verksamheter och institutioner som lyder vissa systemiska regler” (Wallerstein 

2005:36). 
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   Världssystemet delas in i två kategorier: världsekonomier och världsimperier. Analysen 

framhåller relationen mellan centrum (väst) och periferi (tredje världen). Wallerstein 

menar att den viktigaste faktorn som skiljer centrum från periferin är graden av 

monopolisering, vilket han jämställer med lönsamhet (ibid:147). ”Den kapitalistiska 

världsekonomin är ett system med en hierarkisk ojämlikhet i en fördelning som bygger på 

koncentration av vissa slag av produktion i vissa begränsade zoner” (URL1). Av den 

anledningen sker mest kapitalackumulation i dessa zoner, d v s i centrum. Wallerstein 

hävdar att koncentrationen av produktionen förstärker statsstrukturerna, som arbetar för 

att behålla monopolen (URL1). Med kapitalackumulation menar Wallerstein ”människor 

och företag [som] ackumulerar kapital i avsikt att ackumulera ännu mer kapital, en 

process som är kontinuerlig och ändlös” (ibid:49). Wallerstein menar att det moderna 

världssystemet är en kapitalistisk världsekonomi, då kapitalismen är den enda hållbara 

ekonomin och som dessutom endast kan existera inom världsekonomin (ibid:37,151).  

   Wallerstein tror personligen inte att det kan ske en utjämning av rikedomen i världen. 

Han hänvisar till historien och menar att gapet mellan rika och fattiga aldrig har blivit 

mindre, snarare har det ökat. Anledningen till att det är så tror han vara att folk med en 

bra levnadsstandard helt enkelt inte vill ändra sin livsstil, de känner sig hotade av de 

fattiga. De tror att genom att ”de andra” blir rikare så blir vi fattigare (Wallerstein 

2005:1267-1268). 

   Neoliberalisten Johan Norberg (Timbro) är inne på samma spår då han hävdar att 

människor i väst är rädda för globaliseringen eftersom den innebär konkurrens från 

tidigare ”ofarliga” länder, att tredje världens länder ska få tillgång till modern teknik ses 

som ett hot (Vera-Zavala & Norberg  2001:61).  

   Det finns även de som hävdar att globaliseringen inte existerar. Företrädarna för den 

åsikten menar att globaliseringen enbart är en fortsättning på koloniseringen, västs 

kontroll och exploatering av tredje världen. De som menar att globaliseringen inte 

existerar använder sig av samma argument som tenderar att fokusera på fattigdomen, 

miljöförstöring och kulturell imperialism (ibid:17f).  

   Det är här som Rättvisemärkt kommer in i bilden, d v s Rättvisemärkt försöker att rätta 

till ojämlikheter i förutsättningar för (kakao)produktionen genom att kontrollera delar av 
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marknaden, medan neoliberala kritiker menar att ojämlikheterna istället kvarstår, om man 

skapar en konstgjord marknad. 

   Hur ser globaliseringens påverkan på handeln ut? För de som omfattas av den tycks det 

enligt Wallerstein se dystert ut, då han argumenterar att om levnadsstandarden skulle öka 

i utvecklingsländerna så skulle det medföra att industriländernas standard skulle minska. 

Om globalisering är vår tids term för kolonisering tål att fundera på, i alla fall om man ser 

till situationen i dagsläget.  

      

Ghanas historik  
  

Det västafrikanska landet tillhörde det brittiska kolonialväldet till år 1957 (URL2, 

Schuerkens 2003:294) och vid den tiden hade Ghana en av Afrikas starkaste ekonomier 

(URL3). Regeringens roll under det koloniala styret var begränsat till att förse 

befolkningen med primära nödvändigheter såsom vatten, el, järnvägar, vägar och 

regelbunden postgång. Jordbruk, handel, bankväsende och industri dominerades av privat 

ägande, där utländska investerare kontrollerade den större delen med undantag av 

jordbruket. Efter att landet hade blivit självständigt försökte regeringen ta kontroll över 

ekonomin genom att grunda statligt ägda företag inom jordbruks- och industrisektorn. 

Eftersom man saknade kapital riktade man sig till utländska investerare som antingen 

skulle leda verksamheten själva eller samarbeta med regeringen, men dålig planering  och 

korruption gjorde att planerna gick i stöpet. Efterföljande regeringar har försökt få 

ekonomin på fötter genom att bland annat försöka öka produktiviteten inom 

jordbrukssektorn (URL4).  

   Storbritannien skapade, innan landet förklarades självständigt, politiska institutioner i 

landet men lät invånarna behålla egna sociala system. Under den koloniala eran hade en 

nationell elit tillkommit, privilegierad på grund av utbildning, arbete och dess rikedomar. 

Den dåvarande premiärministern Kwame Nkrumah försökte från och med 1957 etablera 

ett socialistiskt system i landet. Landet befann sig en tid senare i en ekonomisk kris 

(Schuerkens 2003:294).  

   Kwame Nkrumah var Guldkustens (nuvarande Ghana) premiärminister mellan 1952-

1960 för att senare bli Ghanas första president (1960-1966). Nkrumah har en viktig roll 
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inte bara i Ghanas, utan även i Afrikas, historia. Nkrumahs ideologi var en förebild för 

andra afrikanska stater på 1960-talet då han ”eftersträvade en demokratisk socialism, 

baserad på industrialisering, jordreformer och socialistisk utbildning” (URL5) vilket i 

praktiken innebar att han bland annat såg till att infrastrukturen i Ghana förbättrades och 

att skolor byggdes (URL5, URL6). Efter 1960 var han verksam inom Pan-African 

Movement, en rörelse vars mål är att etablera självständiga afrikanska nationer och även 

skapa sammanhållning mellan svarta världen över (URL7). Hans verksamhet inom 

rörelsen var dock på bekostnad av Ghanas ekonomi och han avsattes 1966 vid en 

statskupp (URL6, URL8).  

  Mellan 1966 och 1972 minskade regeringens inblandning i den ekonomiska politiken, 

men den fortsatte dock att förse landets befolkning med de primära nödvändigheterna. 

Staten var även den största arbetsgivaren. Efter en militärkupp 1972 återgick man till en 

centraliserad ekonomi (URL4).  

   Efter att Ghana hade förvägrats lån och hjälp från utlandet under två år, bland annat för 

att de vägrat medge sina stora skulder till fyra olika brittiska företag, gick regeringen år 

1974 med på en avbetalningsplan för att minska skulden. Tanken var även att Ghana 

skulle öppnas upp för utländska investeringar, men det misslyckades på grund av politisk 

instabilitet och resulterade i en ekonomisk kris (URL4). 

   En annan framträdande person i Ghanas historia är Jerry John Rawlings, en militär och 

politisk ledare. Vid två tillfällen (1979 och 1981) tog han makten från den sittande 

regeringen. Under hans andra ledarperiod (1981-2001) introducerades politisk stabilitet 

och “competent economic management” (URL9). Under Rawlings tid började man på 

IMFs (Internationalla Valutafonden) och Världsbankens rekommendation att satsa på 

utveckling av landsbygden. Tidigare regeringar hade främst gynnat stadsområden och de 

södra delarna av landet (URL10). 

   IMF medverkade även till att ett program introducerades på 1980-talet som skulle 

förbättra den ekonomiska situationen i Ghana. Man uppmanade utländska företag och 

privata företagare att placera sina pengar i riskföretag, och medverka till att landets 

ekonomi skulle förbättras. Ghanas ekonomiska situation har förbättrats under de senaste 

åren (Schuerkens 2003:294).  
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   Jordbruket utgör den mest betydelsefulla sektorn i Ghanas ekonomi, då den sysselsätter 

60 procent av arbetskraften (år 2000) (URL3).  

 

Kakaoekonomins utveckling  
  

Kakaon har länge varit en betydelsefull faktor i den ghananska ekonomin. Grödan har 

producerats i Ghana sedan mitten av 1800-talet (SwedWatch 2006:39).  Det var 

spanjorerna som tog med sig kakaobönorna till Europa, efter att ha erövrat Mexiko i 

början av 1500-talet. Kakaobönan har sitt ursprung i Mexiko, Guatemala, Bolivia och 

Honduras. Européerna uppskattade den nya drycken och varan ansågs även vara ett 

afrodisiakum som stimulerade både själen och kärlekslivet. När efterfrågan i Europa 

ökade, spred européerna odlingen av kakao till både Asien och Afrika (ibid:14).  

   Fram till Andra Världskriget ansvarade privata företag för kakaohandeln, därefter tog 

den brittiska regeringen över handeln av kakaobönan som senare såldes till The British 

Food Ministry. År 1947 ersattes de av Cocoa Marketing Board (CMB) som då blev den 

enda aktören med rätten att köpa varor för export, och dessutom gavs de monopol på 

exportmarknadsföringen från Guldkusten (nuvarande Ghana). Från början bestämdes 

producentpriset, som betalades av CMB, av världsmarknadspriset, men med tiden 

förändrades situationen och man hade istället ett fast producentpris, vilket innebar att 

priset hölls på en nivå som gav CMB och regeringen större avkastning (Leith and 

Söderling 2003:22). 

   Mellan 1910 och och 1976 var Ghana världens främsta producent och exportör av 

kakao och än idag är Ghana en av de största kakaoproducenterna i världen. 

Kakaoproduktionen minskade kraftigt på 1970- och det tidiga 1980-talet, pga torka, 

skogsbränder, gamla och sjuka träd och dåliga transportmöjligheter (Berry 1993:71, 

Dormon et al 2004:237f, SwedWatch 2006:39,URL11). Från mitten av 1980-talet fram 

till slutet av 1990-talet ökade dock produktionsnivåerna igen. På några av de plantager 

som brann ner har man planterat nya kakaoträd, men många har övergetts eller använts 

för odling av nya grödor (Dormon et al. 2004:238).  

   Västafrika är idag den största producenten av kakao. År 2002 försåg Västafrika resten 

av världen med 70 procent av världsproduktionen. Ghana är den andra enskilda största 
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kakaoproducenten i världen, efter Elfenbenskusten. Kakao är dessutom landets mest 

betydelsefulla avsalugröda, då mellan 60 och 70 procent av Ghanas intäkter kommer från 

exporten av kakaobönor. Det innebär att landets ekonomi är starkt beroende av varans 

världsmarknadspris (SwedWatch 2006:13, URL11, URL3).  

  

 Rättvisemärkt  
 

På 1950-talet kom idén om rättvisemärkta produkter, men det dröjde ytterligare trettio år 

innan den första etiska märkningen dök upp på marknaden. Det nederländska företaget 

Max Havelaar var 1988 pionjärer med att märka kaffepaket vars innehåll hade 

producerats under särskilda villkor och inom tio år grundades flera organisationer runt 

om i Europa, varav svenska Rättvisemärkt var en av dem (Malmqvist och Wålsten 

2007:4).  

 Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO). FLOs huvudkontor ligger i Bonn i Tyskland och rättvisehandeln 

uppskattas hjälpa 1,4 miljoner odlare och anställda i utvecklingsländer till en högre 

levnadsstandard (URL12).  

   Organisationen ansvarar för att varor tillverkade i utvecklingsländer har producerats 

med hänsyn till producenters arbets- och levnadsvillkor. Detta sker genom att 

internationella Rättvisemärktkrav utvecklas, stöd ges till producenterna samt att 

organisationen ansvarar för kontroll av produktionen (URL12,URL13). 

   Enligt Rättvisemärkt är ett av problemen att producenterna i tredje världen inte får 

tillräckligt betalt för sina varor vilket får negativa effekter i form av att bönderna inte har 

råd, ur vare sig en ekonomisk eller tidsmässig synpunkt, att investera i sina odlingar. 

Barnarbete är vanligt förekommande. Odlarna kan inte erbjuda utbildning i hur arbetarna 

ska hantera bekämpningsmedel, vilket i dagsläget utgör en hälsorisk i den mån det 

används. En del bönder har å andra sidan inte råd att köpa bekämpningsmedel vilket leder 

till att de ofta mister sina skördar till skadeinsekter, eller sjukdomar, som i sin tur leder 

till att bonden inte får någon, eller lägre inkomst. 

   För att varorna producerade av ett kooperativ eller jordbruk ska kunna certifieras av 

Rättvisemärkt måste tre kriterier uppfyllas:  
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• ”Premien ska användas till social och ekonomisk utveckling.  

• Betalningen ska gå direkt till odlarna utan några mellanhänder.  

• Producenten måste se till att Rättvisemärkt enbart används på varor som 

framställts enligt FLO:s kriterier” (URL14).  

  

   Målen med Rättvisemärkts arbete är att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare 

och anställda i utvecklingsländer och sammanfattas i följande punkter:  

  

• ”Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 

• Barnarbete och diskriminering motverkas 

• Demokratin och organisationsrätten främjas  

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt 

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas” (URL15). 

  

 Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 

  

Den första punkten innebär att producenten får ett garanterat pris för sin vara, ett så kallat 

minimipris (Malmqvist och Wålsten 2007:13). Enligt Rättvisemärkt överstiger priset 

alltid produktionskostnaden. Det betyder att bönderna är oberoende av 

världsmarknadspriset, som bestäms på börserna i New York och London. 

Överenskommelsen får till följd att bönderna i förväg kan planera för sin framtid. De 

treåriga handelsavtalen som görs upp mellan kooperativen och Rättvisemärkt medför en 

ökad trygghet för odlaren då han/hon har en säkrad inkomst under den tiden. 

Sommerstein (2008) förklarade i intervjun att ”Rättvisemärkts avtal gäller enbart 

certifiering och avtalen förnyas om producenten vill det och fortsätter att följa kriterierna 

och i så fall utför FLO-Cert kontroller, annars inte”. 

   I handelsavtalen ingår även en premie som betalas av köparen till producenten. Tanken 

bakom premien är att den ska bidra till att förbättra lokalsamhället. Bland annat har 

skolor, daghem och bostäder byggts (URL16). Enligt Rättvisemärkt är det odlarna själva 

som bestämmer var de vill investera premien. Utöver minimipriset och premien 
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garanteras producenterna en minimilön, en ”lön som ligger i nivå med eller överstiger 

den lagstadgade minimilönen i respektive land, eller utifrån ett regionalt genomsnitt” 

(URL16).  

     

Barnarbete och diskriminering motverkas 

  

En konsekvens av den första punkten, när familjen inte är beroende av barnens inkomst 

då föräldrarna får en skälig lön för sitt arbete, är att chanserna ökar för barnen att få en 

utbildning. Ett exempel på detta är Rijayatu Razak är femton år och dotter till en 

kakaobonde “Before my father joined Kuapa, at the end of the year when he got payment 

for cocoa, he did not get a fair price. Now he gets the Fairtrade price. This means I can 

go to school” (URL17). 

   Enligt Rättvisemärkt motverkas diskriminering när konsumenter köper deras varor. 

”Etnicitet, hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder och politisk eller 

religiös övertygelse” får inte påverka ”beslut som rör anställning eller arbetsvillkor, 

reglerat genom krav på intern policy och en plan för hur diskriminering motverkas på 

arbetsplatsen. Vidare ställer utvecklingskriterierna krav på att extra hänsyn ska tas till 

minoritetsgruppers möjlighet att utvecklas inom verksamheten” (URL16).  

  

Demokratin och organisationsrätten främjas 

  

Rättvisemärkt skriver på sin hemsida att när konsumenter väljer deras produkter så 

främjar de även demokratiutveckling och organisationsrätt. Demokratiutveckling sker 

genom att de anställdas deltagande i samhället ökar genom att de kan påverka 

verksamheten i samband med de obligatoriska årsmötena, och även att de genom premien 

har en möjlighet att påverka den sociala och ekonomiska utvecklingen av lokalsamhället.         

Angående organisationsrätten, det vill säga rätten att organisera sig fackligt, hävdar de att 

alla verksamma inom Rättvisemärkt ”har rätt att gå med i fackföreningar, att bilda egna 

fackföreningar och/eller att som grupp förhandla arbetsvillkor direkt med arbetsgivaren” 

(URL16). 
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Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt  

 

”När du väljer Rättvisemärkt bidrar du till samhällsutveckling i världens 

utvecklingsländer” (URL16). Detta påstående grundar sig i att köpare som väljer 

Rättvisemärkt utöver minimipriset även åtar sig att betala en premie till producenten. 

Premien utgör en procentandel av den totala försäljningsvolymen. Premien används till 

att förbättra levnadsstandarden i lokalsamhället, exempelvis en ny skola eller 

investeringar i produktionen. Som nämnt i stycket ovan så bestämmer odlarna själva vad 

premien ska användas till. Araba Sunkwa är kakaobonde och hon berättar om hur hennes 

liv har förändrats sedan hon blev medlem i Kuapa Kokoo ”I am happy to be a member of 

Kuapa Kokoo, there are many benefits. Now the well is close by, and it is safe pure water 

and I do not need to boil it. I can spend more time with my family” (URL17). 

  

Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

  

Enligt Rättvisemärkt kräver de av sina producenter att de arbetar för “att minska sin 

miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten” (URL16). Det innebär 

bland annat att vissa kemikalier och bekämpningsmedel är förbjudna. Men Rättvisemärkt 

fokuserar även på att förbättra miljön i form av ekologisk certifiering. Ungefär 30 procent 

av Rättvisemärkts producenter är ekologiskt certifierade enligt KRAVs regler. Övriga 70 

procent av producenterna följer FLOs miljökrav. Notera att Rättvisemärkt främst 

fokuserar sin verksamhet på att förbättra ”arbets- och levnadsvillkor för odlare och 

anställda i utvecklingsländer” (URL18), medan KRAV fokuserar sin verksamhet på att 

kontrollera ekologisk produktion.  

   I december 2007 gjorde ECI en marknadsundersökning som visade att sju av tio 

konsumenter är villiga att betala mer för en Rättvisemärkt vara (URL19). 

 

Kritik som riktas mot Rättvisemärkt 
  

I föregående kapitel framgick det vad Rättvisemärkt ämnar åstadkomma med sitt arbete. 

Men det finns de som hävdar att Rättvisemärkts arbete inte hjälper de fattiga i 
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utvecklingsländerna, i själva verket skapar vi som konsumenter i väst sämre villkor för 

tredje världens befolkning när vi köper dessa varor. I det här avsnittet kommer en del av 

den kritik som riktas mot Rättvisemärkt att redovisas. Kritiken kommer huvudsakligen 

från den liberala tankesmedjan Timbro rapporten ”Vad Rättvisemärkt inte berättar”. 

Rapporten är skriven av studenten Karl Malmqvist som är aktiv inom Centerns 

Ungdomsförbund och studenten Lydiah Wålsten, tidigare medarbetare på det liberala 

samhällsmagasinet Magasinet Neo.  

   Författarna menar att det är på tiden att konsumenterna får veta hur det verkligen ligger 

till och rapporten kan sammanfattas med orden ”Rättvisemärkt håller inte vad de lovar” 

(Malmqvist och Wålsten 2007:2), vilket de grundar på följande argument: 

  

• ”Lite pengar når fram till kaffebönderna.  

• Rättvisemärkts certifikat är dyra, vilket drabbar de som har det sämst ställt.  

• Det vore bättre för utvecklingsländernas bönder om konsumenter inte köpte 

rättvisemärkta varor” (ibid). 

  

Lite pengar når fram till (kaffe)bönderna.  

  

Utifrån antagandena att producenterna får för lite betalt på världsmarknaden, då 

produktionskostnaden överstiger priset de får för sina varor och att mellanhänder tar en 

alltför stor del av vinsten drar Rättvisemärkt slutsatsen att ”marknadskrafterna har 

misslyckats. De välståndsskapande effekter som förknippas med handel och produktion 

har satts ur spel. Istället för att utveckla samhället bidrar nuvarande handelssystem till u-

ländernas fattigdom” (ibid:5).  

   Enligt författarna är dessa inte giltiga argument då producenter får det pris som folk är 

villiga att betala för en produkt och om producenter inte får verksamheten att gå ihop 

finansiellt bör de söka sig till en annan bransch. Argumentet bakom detta påstående är 

”en prissättning kan aldrig vara moralisk eller omoralisk. På en fri marknad kostar en 

vara vad människor är beredda att betala för den, i förhållande till hur många varor av 

samma typ som det finns” (ibid). Författaren Johan Wennström anser att det är 

problematiskt att Rättvisemärkt ger bönderna högre lön då de låga lönerna enligt honom 
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är en konkurrensfördel och till förmån för tredje världens befolkning (URL20). Pauline 

Tiffen är dock av en annan åsikt, när det kommer till Ghana och kakaomarknaden har 

utbud och efterfrågan aldrig fungerat som en ”neutral mechanism of price setting”  

(Tiffen 2002:391), delvis för att kakaobönderna inte är organiserade i fackföreningar. 

Kuapa Kokoo utgör ett undantag från regeln då konventionella företag inte uppmuntrar 

”good farmers’ organisations”. Snarare är det standard att de stora företagen utnyttjar 

böndernas svagheter, till exempel i analfabetism och att de bor långt från städerna. Enligt 

Tiffen styrs marknaden inte enbart av utbud och efterfrågan, utan man ska även beakta 

”the low level of return on labour and investment by farmers is being extracted because 

of how the market is controlled” (ibid). Hennes åsikt är att ekvationen frihandel och 

rättvisehandel är osannolik, då majoriteten av dagens ledande företags policies inte 

stämmer överens med Rättvisemärkts kriterier (Tiffen 2002:391f).  

   Enligt Rättvisemärkt fungerar inte prismekanismen som den ska, och Malmqvist och 

Wålsten uppfattar att Rättvisemärkt menar att fasta priser är lösningen på situationen. 

Författarna menar att garantipriser visserligen är bra då de ”fungerar som en försäkring 

mellan producent och uppköpare” (Malmqvist och Wålsten 2007:18) men att de samtidigt 

inte är en garanti mot marknadens strukturförändringar på lång sikt. (ibid:6). Exempelvis 

kan teknisk utveckling leda till att färre människor behövs i produktionen. En ökning i 

produktiviteten kan i sin tur leda till sänkta priser, vilket är en ovälkommen situation för 

de mindre jordbruken då de har svårt att konkurrera med sådan effektivitet. I ett sådant 

läge stödjer författarna Rättvisemärkts beslut om fasta priser, då priserna skulle ha 

förhindrat dessa bönder från konkurs. Men samtidigt menar författarna att detta inte är 

hela sanningen. Rättvisemärkts fasta priser hjälper visserligen en utsatt grupp för stunden, 

men stödet förhindrar inte bara teknisk utveckling, utan kan även hindra en annan grupp 

som inte har tillgång till samma förmåner (ibid:7). 

   Den andra premissen, vilken Rättvisemärkt står för, om att mellanhänder tar en för stor 

del av vinsten vilket leder till att producenterna inte ges möjligheten att förbättra 

situationen i det egna samhället svarar Malmqvist och Wålsten att mellanhänder behövs 

för en fungerande produktion. Författarna hävdar att Rättvisemärkts metod att utesluta 

mellanhänder och istället låta kooperativen sköta deras arbetsuppgifter uppenbarligen är 

ineffektiv då Rättvisemärkts produkter kostar mer än de konventionella.  
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   Malmqvist och Wålsten skriver att Rättvisemärkt inte fokuserar på att profitera av 

verksamheten. Istället stödjer konsumenter av rättvisemärkta varor ”en öppen, 

demokratisk organisationsstruktur” (ibid). Författarna menar att det är en omöjlighet för 

Rättvisemärkt att kontrollera att de uppsatta målen efterföljs. Deras kritik är tydlig i orden 

”Rättvisemärkt kan inte på något sätt garantera att produktionskedjan är fri från dåliga 

arbetsvillkor” (ibid:8).  

 

 Rättvisemärkts certifikat är dyra, vilket drabbar de som har det sämst ställt.  

  

Ytterligare en aspekt som Malmqvist och Wålsten är kritiska till är svårigheten bakom 

och kostnaden för att ansluta sig till, eller bilda ett kooperativ. De skriver att den lägsta 

avgiften för att bli innehavare av ett FLO-certifikat är 22 000 kronor. Dessutom 

tillkommer det en årsavgift på minst 12 600 kronor. Författarna menar att FLO:s avgifter 

därmed kan leda till att de som har störst behov av att delta i ett kooperativ, stängs ute av 

ekonomiska skäl. I Rättvisemärkts svar på rapporten, meddelar de att siffrorna som 

Timbro anger i sin rapport är felaktiga då de gäller för en hel producentorganisation och 

inte för en familj som Malmqvist och Wålsten anger (URL21). 

   De fortsätter kritiken med att ifrågasätta Rättvisemärkts lösning på antagandet om att 

det finns fler producenter än marknaden kan försörja. De undrar om svaret ligger i att 

garantera dessa bönder en ersättning, då problemen förs över på konkurrenterna som de 

menar klarade sig bra tidigare. De ser även ett problem i att de producenter som håller en 

bra standard, vad gäller villkor och löner, kan få problem när andra producenter 

subventioneras via Rättvisemärkt eftersom de ofta har högre utgifter. De som å andra 

sidan inte tar hänsyn till sina anställda har ofta lägre kostnader, och författarna menar att 

de på så vis gynnas i sammanhanget. De anser inte att Rättvisemärkt skapar en situation 

som kan leda till en lukrativ verksamhet. ”Man låser fast fattiga människor och länder i 

verksamheter utan framtidsutsikter och cementerar en överproduktion som håller priserna 

nere för andra producenter” (Malmqvist och Wålsten 2007:11f).  

   Dessutom ser författarna det som ett problem att bönderna som är delaktiga i 

Rättvisemärkts arbete inte till lika stor del kan ta del av stordriftsfördelar, vilket i 
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praktiken innebär att priset blir högre för konsumenterna och improduktiv användning av 

resurserna.  

   Författarna vill genom kritiken visa på bristerna i Rättvisemärkts organisation. De 

hävdar att det vore bättre för utvecklingsländernas producenter om konsumenter i väst 

inte köpte rättvisemärkta varor. Dels för att de ser rättvisemärkta varor som ”en mycket 

kostsam form av bistånd” (ibid:16) och dels för att den grupp som verkligen profiterar av 

verksamheten är företagen som säljer de rättvisemärkta varorna.  

  

Kooperativet Kuapa Kokoo i Ghana 

  
Tanken bakom Fair Trade, eller Rättvisemärkt, är att producenten erbjuds ett garanterat 

pris samt premie för sin vara. Dessutom etableras affärspartners på lång sikt för de 

bönder som uppfyller Rättvisemärkts krav. 1993 hjälpte Oxfam till att skapa ett 

kooperativ (Kuapa Kokoo: bra kakaobönder) som idag består, gemensamt ägs och sköts 

av mer än 40 000 farmare.  

   Det var inte lätt för Kuapa Kokoo att få den licens som är nödvändig för att kunna sälja 

kakao till staten. ”As ’self-employed’, non-salaried, and not organised workers, most 

farmers are still beyond the reach of these new, voluntary corporate codes” (Tiffen 

2002:383). Men samtidigt är kakaobönderna bundna till de stora företagen i väst eftersom 

efterfrågan på choklad är stor här p g a att choklad är en attraktiv och välkänd produkt för 

de allra flesta västerlänningar. Chokladföretagen utgör ett sådant exempel och än idag tar 

de inte sitt ansvar:  

  
”…the big companies have resisted any direct association with or claims for the 

sustainability of their brands based on the fair trade model – namely, buying from 

cooperatives, through auditable or traceable chains, and ensuring terms that reward 

the farmers for their work” (ibid:390).  
  

Enligt Tiffen beror det på att chokladmarknaden är mogen, d v s alla vet vad choklad är 

och många äter den (ibid). En andra aspekt är att bönderna även har dålig erfarenhet av 

de inhemska företagen i städerna, och deras agenter, som såg ner på de outbildade 
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kakaobönderna. Det tog sig uttryck i att de stal från de redan fattiga bönderna (ibid:389). 

En bonde intervjuad av Tiffen 1993 beskrev situationen ”No one comes to visit us. We 

are not even farmers. We are just tree minders” (ibid:385). Comfort Kumeah är medlem i 

Kuapa Kokoo och hon hon berättar om fusket vid vägningen av kakaobönorna (som 

avgör hur mycket pengar de får) ”Before Kuapa Kokoo and Fairtrade we growers were 

cheated. People cheated us when they weighed the cocoa. We got little money for our 

cocoa. The growers’ welfare was neglected. Since I joined Kuapa Kokoo I have made 

good friends who will help me. Fairtrade deserves its name because it is fair. We would 

like more cocoa to be sold to Fairtrade becuae it means a better price for the producer” 

(URL17). En tredje aspekt är att bönderna inte var medvetna om deras styrka på 

marknaden. De fick inte ta del av den information som monopolistiska styrelser hade 

(Tiffen 2002:384). 

   1992 började dock självständiga ghananska kakaobönder att diskutera reformerna och 

se över sina möjligheter. CMB erbjöd nu kakaobönderna att förutom att odla, även agera 

som försäljare och därmed ta del av vinsten. Men målet med den nya verksamheten var 

även att: 

  

• “Overcome their pent-up frustrations with cheating and delays in payments;  

• Find new options for credit;  

• End the endless ‘protocol’ payments  (i.e. bribes), often extracted with menace, 

even when entering the bank to deposit a cheque for sales of cocoa or to Cocoa 

Board officials;  

• Gain a better sense of identity and political status as farmers;  

• Prove themselves by setting up their own company, as this was now ‘permitted’” 

(ibid:386). 

  

    Efter år av maktlöshet gick kakaobönderna sålunda samman och startade Kuapa 

Kokoo. Vissa krav behövde vara uppfyllda, såsom ägandet av tillgångar, företaget skulle 

vara ett aktiebolag, och även ha en styrelse. Bönderna löste det genom att de investerade 

sina tillgångar i företaget och de fick dessutom stöd från två NGOs: TWIN i 

Storbritannien (fokuserar på att utveckla produktionskedjor för rättvisemärkta varor, bl a 

 18



kakao) och SNV i Nederländerna (fokuserar på hållbar utveckling bl a genom att skapa 

inkomst- och arbetsmöjligheter). Samarbetet resulterade i att Kuapa Kokoo fick de 

pengar som behövdes för att registrera företaget, uppfylla resterande kriterier och säkra 

licensen som behövs för handel. 

   Situationen är anmärkningsvärd genom att kakaoböndernas verksamhet ansågs vara ett 

högriskprojekt på grund av existerande skulder och fördomar. Tiffen skriver hur 

kakaobönder ofta föraktas av ”predatory merchants, urban-based companies or their 

agents” (ibid) av anledningen att de ofta är outbildade och bor på landsbygden. Ilias 

Mohamed berättar ”Things are hard for cocoa growers. There has been a lot of disease 

and we have lost a lot of our crops. We have nothing else – just a little cassava and 

plantain. Before Kuapa we were not paid on time and there was no assistance” (URL17). 

   Organisationen, som sedan 1996 styrs av och för ghananer, har idag fler än 40 000 

odlare i 600 byar, varav 30 procent är kvinnor. Kuapa Kokoo har gått med vinst varje år 

sedan 1994, vilken distribueras mellan dess medlemmar. Organisationen är dessutom det 

enda företaget i Ghana som ägs av bönderna och styrs med en kooperativ 

organisationsform (Tiffen 2002:386f, URL22).  

   Kuapa Kokoo är det enda kakaokooperativet där kvinnor har en central roll. För dessa 

kvinnor har deltagandet inneburit en möjlighet till självförsörjning och en större 

ekonomisk frihet. Kakaoodlaren Mary Antwi beskriver sin erfarenhet ”Innan jag blev 

medlem i Kuapa Kokoo hade jag ingen möjlighet att göra min röst hörd. Nu, som en i 

kooperativet känner jag mig uppskattad och kan vara med och påverka” (Everybody 

2008:13). Pauline Sewa, änka med fem barn säger ”After losing my husband I had many 

worries. I had to struggle to feed my children and pay for their education. Before I joined 

Kuapa Kokoo and Fairtrade nobody cared for us. I now have money to send my children 

to school and to buy clothes. I have bought a sewing machine and I want to build a home 

for my children. I hope for a good future” (URL17). Kakaobonden Elizabeth Adjei 

berättar “I am mother of three children, and Fairtrade has helped me send my children to 

school and get help when they are ill – these are the rights of every child” (URL17).  

   Idag säljs cirka tre procent av kakaoproduktionen till marknaden för Rättvisemärkt. 

1998 gick Kuapa Kokoo samman med UK Fair Traders, Twin Trading och The Body 

Shop, med stöd från Christian Aid och Comic Relief, för att starta ett eget företag där 
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man skulle sälja choklad. Idag säljs Divine choklad på bland annat Världsbutiken 

Globalen i Uppsala. Kakaobönderna från Kuapa Kokoo äger en tredjedel av företaget, får 

ta del av vinsterna, och deltar även i arbetet om hur företaget bör styras.  

   Lucy Mansa arbetar för Kuapa Kokoo och hon berättar hur hennes liv har förändrats 

sedan Rättvisemärkt blev en del av hennes liv:   
  

“We rely on the money we get from cocoa for everything: for food, clothes, medicines, 

and school fees. Getting payment for our cocoa beans used to be very hit and miss. 

When we didn’t get paid, we went without. Kuapa Kokoo pays all its farmers a fair 

price for their crop, in cash and on time. I am very happy; since I joined the co-

operative I can afford to send my children to school” (URL22). 

  
     Slutsatsen av ovan beskrivning är att få bönder kan leva av det de producerar, men 

genom att gå samman i kooperativ kan medlemmarna dra nytta av de möjligheter som 

marknaden erbjuder och därmed skapa bättre förutsättningar för framtiden.   

  

Är Rättvisemärkt bistånd eller handel?  

Markensten och Persson skriver att det är oerhört viktigt att stödja en hållbar 

jordbruksproduktion. Det gäller att få igång den fattiga landsbygdsbefolkningens 

produktion och öka deras inkomster (2000:157). Det är här Rättvisemärkt kommer in i 

bilden. Organisationen anser själva att de sysslar med handel, inte bistånd. Kritikerna, 

som i det här fallet huvudsakligen utgörs av Timbrorapportens författare, hävdar 

motsatsen. Jag ställde följande fråga till Lydiah Wålsten på Timbro ”Ni skriver i er 

rapport ”Vad Rättvisemärkt inte berättar” att Rättvisemärkt sysslar med bistånd, vad 

menar ni med det?” och hennes svar blev ”Vi menar att Rättvisemärkts system inte är 

förenligt med frihandel och marknadsekonomi. Varför?  Jo, priset på Rättvisemärkts 

produkter bestäms inte genom utbud och efterfrågan, det är inte tusentals frivilliga 

utbyten som förmedlar bilden av produktens värde. Istället för att förlita sig på utbud och 

efterfrågan, har Rättvisemärkt ett planeringsorgan [FLO] som försöker bedöma 

produktens värde. Rättvisemärkt förespråkar därmed fasta råvarupriser på kaffe, vilket 

betyder att priset ligger fast oberoende av hur utbud och efterfrågan ser ut. På en fri 
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marknad sjunker priset på kaffe ju mer kaffe som produceras, detta gäller inte för fasta 

priser, utan då priset är detsamma oavsett hur mycket (eller lite) som produceras. Detta 

leder naturligtvis till överproduktion. För hur ska bönderna veta hur mycket kaffe de ska 

producera när de inte vet hur stor efterfrågan är? Det enda sättet, att undvika 

överproduktion på en marknad med fasta priser är att införa prisregleringssystem där 

kvoter, kontroller och licenser styr vad och vilka som får producera. Världshistorien 

visar att ett sådant planekonomiskt system inte fungerar, då det är omöjligt att planera 

systemet på rätt sätt.” 

   I detta avsnitt kommer begreppen bistånd och handel att diskuteras. Fokus ligger 

huvudsakligen på Sveriges relation till bistånd och handel. I detta kapitel presenteras 

även kakaoböndernas erfarenheter av Rättvisemärkts arbete i Ghana, såväl som 

intervjusvaren från Lydiah Wålsten från Timbro och Daniel Sommerstein från 

Rättvisemärkt. Den andra delen tar upp vikten av forskning. I juni 2008 ska 

representanter för världens stater träffas i Rom och då kommer ytterligare en strategi för 

att förbättra utvecklingsländernas välfärd att diskuteras: behovet av forskning. Genom att 

investera i forskning hoppas man kunna öka effektiviteten inom jordbruket. 

Bistånd 

EU är idag världens största biståndsgivare. EU och dess medlemsländer betalade ut cirka 

47 miljarder Euro i offentligt utvecklingsbistånd 2006, motsvarande 0,43 procent av 

unionens bruttonationalprodukt1 (BNP). Detta trots att unionens medlemsländer och 

andra industriländer har kommit överens om att 0,7 procent av BNP ska gå till bistånd. 

Idag är det bara fyra länder som uppfyller detta: Danmark, Luxemburg, Nederländerna 

och Sverige (URL25).   

   I Sverige finns ett allmänt formulerat syfte med biståndet vilket lyder ”att höja de 

fattiga folkens levnadsnivå” (Ehrenpreis 2000:16) och fastställdes 1962. Riksdagen har 

ställt samman sex konkreta mål för det svenska biståndet: 

  
                                                 
1 Bruttonationalprodukt (BNP) - värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år 
(NE online 2008a). 
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• “Resurstillväxt  

• Ekonomisk och social utjämning  

• Ekonomiskt och politiskt oberoende  

• Demokratisk samhällsutveckling    

• Framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön i 

mottagarländerna  

• Jämställdhet mellan kvinnor och män” (ibid). 

Alla målen har ställts samman med hopp om fullföljning, men inget mål prioriteras högre 

än något annat. Att dra några slutsatser om huruvida biståndet har varit en lyckad insats 

eller inte är komplicerat då läget påverkas av många andra omständigheter. I Afrika har 

kriser uppstått till följd av krig, skuldkriser och fallande råvarupriser och situationen hade 

enligt författaren varit ännu värre utan biståndshjälp (Ehrenpreis 2000:16f).  

   Författaren menar att det är omöjligt att skilja på vad som är ett resultat av biståndet 

respektive enskilda insatser. Biståndet leder dock, enligt författaren, till betydligt mindre 

handel. ”Det har långt ifrån uppvägt de enorma finansiella förlusterna från fallande 

råvarupriser…” (Ehrenpreis 2000:16). Jag ställde följande fråga till Lydiah Wålsten på 

Timbro ”Ni hänvisar till siffror från Världsbankens World Development Indicators 2007 

där ni skriver ”antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat till en 

rekordlåg nivå på under en miljard” och även att antalet barnarbetare minskar. Vad 

menar ni är anledningen bakom denna positiva förändring?” blev svaret ”Ekonomisk 

tillväxt, globalisering och respekt för människans fri- och rättigheter. Som förre FN-

chefen Kofi Annan konstaterade vid ett UNCTAD-möte i Bangkok år 2000: ”…de stora 

förlorarna i dagens mycket ojämlika värld är inte de som har utsatts för alltför mycket 

globalisering. Det är de som har lämnats utanför globaliseringen.”  Min följdfråga blev: 

“Tror ni att Rättvisemärkt har någon del i det?” …och hennes svar blev ”Nej. 

Rättvisemärkt påverkar marginellt, och det prissystem som de förespråkar är inte alls 

förenligt med den handel som skapat allt detta välstånd.” 

   General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) och World Trade Organization 

(WTO) slöt 1994 ett avtal vilket skulle öka frihandeln. Redan då beräknades den främst 

främja länder i Asien, i mindre grad Latinamerika och för Afrika, där utvecklingen är 

ytterst osäker. Likaså har studier även visat att biståndet är minst effektivt i Afrika. Detta 
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kan bero på att denna kontinent anses vara lägst utvecklingsmässigt. Idag pågår forskning 

för att kartlägga orsakerna, men med tanke på att kakao är världens tredje största 

jordbruksråvara, efter socker och kaffe, är det underligt att Västafrika som är världens 

största kakaoproducent lever under de förhållandena de gör (SwedWatch 2006:13). Ännu 

mer besynnerligt blir det om man ställer deras levnadsstandard mot den västerländska. 

När ska afrikanerna få ta del av avkastningen, av produkten men även ekonomiskt? 

SwedWatch skriver att ”den europeiska marknaden är den enskilt största och svarar för 

42 procent av all import” (ibid). Problemet verkar med andra ord ligga i att 

kakaoproducenternas rättigheter inte är tillgodosedda. Det är värt att fundera över hur 

kakaohandeln hade sett ut om Västafrika, EU och USA hade varit jämställda 

utvecklingsmässigt. 

   Ehrenpreis skriver om biståndets paradox ”biståndet är minst effektivt där det behövs 

mest. Det fungerar bäst där det behövs minst” (Ehrenpreis 2000:17). Vad han menar med 

detta är att biståndet kan leda till förbättringar i utvecklingsländer i form av rent vatten, 

bättre hälsa, utbildning och fler sysselsatta, men detta sker successivt och i takt med att 

andra förändringar sker i samhället. Det vill säga resultaten nås på lång sikt. Å andra 

sidan är det lättare att få fram snabba och konkreta resultat i områden där svårigheterna 

och behovet av bistånd inte är så stora (ibid).  

   Nationalekonomer som är kritiska till bistånd argumenterar att det snarare hämmar 

social och ekonomisk utveckling istället för att främja den av följande anledningar: 

  

• ”Bistånd är nära förbundet med statlig planering och leder därför till samma 

katastrofala ekonomiska konsekvenser som de i de centralplanerade ekonomierna.  

• Statligt bistånd medför stor byråkrati och litet utrymme för privata initiativ och 

investeringar.  

• Bistånd i form av en mångfald projekt från olika givare försvagar ytterligare de 

ineffektiva förvaltningarna i mottagarländerna.  

• Bistånd medför lägre inhemskt sparande och investeringar samt leder till 

biståndsberoende.  

• Bistånd snedvrider pris- och incitamentsstrukturen i mottagarländerna vilket 

minskar effektiviteten.  
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• Stora prestigeprojekt (”vita elefanter”) innebär sänkt total produktivitet för 

kapitalinvesteringarna.  

• Biståndet når inte de fattiga – ”fattiga i rika länder hjälper rika i fattiga länder” 

(ibid:18).  

 

Som vi ser kan paralleller dras mellan nationalekonomernas kritik ovan och Timbros, 

som presenterades tidigare. 

  Under 1980-talet fick biståndsarbetet mycket kritik för sin ineffektivitet då biståndet 

slösades bort, eller hamnade i fel fickor, bidrog till monopol etc. Detta har lett till att 

givarorganisationer stöder demokratiska processer, insyn, öppenhet, utkrävande av 

ansvar, konfliktlösning, förbättring av institutioner och liknande politiska styrfrågor som 

borgar för en effektivare utvecklingspolitik – och bistånd” (ibid:22, URL23). SIDAs nya 

generaldirektör Anders Nordström och Ehrenpreis förespråkar dessutom färre och större 

biståndsprojekt, hellre än många och mindre. Likaså är det viktigt att biståndet går till 

områden vilka givarorganisationerna har kunskap om. Anledningen är att institutionerna i 

mottagarländerna ofta har en svag förvaltning och som i nuläget ägnar alltför mycket tid 

och pengar på att fördela resurserna. Författaren menar att lösningen ligger i, förutom 

större projekt, att ge ”stöd till reformer och utvecklingsprogram på sektionell och 

nationell nivå” (Ehrenpreis 2000:22). Nordström betonar även vikten av kontroll och 

uppföljning av projekten, något SIDA har fått kritik för (URL24). 

   Till skillnad från kritikerna till Rättvisemärkt och bistånd argumenterar Ehrenpreis att 

staten har en viktig del även i marknadsekonomier och den måste ta sitt ansvar vad gäller 

planering av den ekonomiska politiken och bana väg för en privat sektor. Författaren 

menar att en kombination av en aktiv statlig utvecklingspolitik och bistånd från främst 

USA har lett fram till mirakelekonomierna i Ostasien.  

  1996 genomförde Världsbanken en undersökning som gav positiva resultat. 

”Biståndsfinansierade ekonomiska strukturreformer [har] haft övervägande positiva 

tillväxteffekter, särskilt på landsbygden, där de stora fattiga befolkningsgrupperna bor” 

(Ehrenpreis 2000:24). Med anledning av detta kan man påstå att biståndet har lett till att 

fattigdomen har minskat. 
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Handel  

 

Inledningsvis ges en definition av begreppen protektionism (även kallad reglerad handel) 

och frihandel, då det är relevant för förståelsen av det här avsnittet. Därefter följer en 

diskussion kring handelns dimensioner. 

   Protektionism, eller reglerad handel, går ut på att skydda den inhemska produktionen 

från utländsk konkurrens, alternativt främja exporten av varor producerade i det egna 

landet, även kallat protektionism. Detta sker genom att handeln regleras med hjälp av 

olika handelshinder såsom tullar och kvoter. 

   Frihandel är motsatsen till reglerad handel vilket innebär att handeln mellan olika 

länder är fri från tullar och andra stödåtgärder. EU utgör ett exempel på ett 

frihandelsområde. WTO och EU:s biståndsministrar stöder frihandeln då den är ”helt 

central för den ekonomiska och politiska utvecklingen i tredje världen… [då det är] den 

enda vägen ut ur fattigdom för tredje världens människor” (URL24). Men det finns även 

kritiker till frihandeln, de hävdar att den främjar de länder som är välbärgade. 

   Malmqvist och Wålsten skriver i sin rapport ”Vad Rättvisemärkt inte berättar” att 

Rättvisemärkt inte förespråkar frihandel. De menar att om organisationens policy hade 

varit gällande hade det inte funnits frihandel, utan protektionism. Författarna skriver att 

det enda sättet att motverka överproduktionen, vilket de ser som ett resultat av fasta 

priser, är att ”införa ett kvotsystem och ha allt hårdare kontroll över produktionen” 

(Malmqvist och Wålsten 2007:9). Jag ställde följande fråga till Lydiah Wålsten ”I 

rapporten skrivs också att de mest integrerade länderna i den globala ekonomin också är 

de mest välmående, och att Rättvisemärkt använder sig av protektionism (vilket hindrar 

den fria ekonomin). Rättvisemärkt arbetar vanligen med korta kontrakt med 

leverantörerna, men rapporten uttrycker ändå oro för Rättvisemärkts långsiktiga planer. 

På vilket/vilka sätt anser ni att Rättvisemärkt utgör ett hinder för fri handel på lång 

sikt”? och fick svaret ”Se ovan (Lydiah hänvisar till svaret som gavs i inledningen till det 

här kapitlet). Vad skulle hända om alla världens varor såldes enligt Rättvisemärkts 

kriterier? Jo, då Rättvisemärkt förespråkar fasta priser skulle världen vara helt 

kontrollerad genom tullar, kvoter och andra politiska styrmedel. Det skulle med andra 

ord inte finnas någon frihandel längre”.  
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Den rika världen ger med ena handen och tar tillbaka med den andra 

 

Agneta Lagercrantz, reporter på Svenska Dagbladet, beskriver dagens situation som att 

”den rika världen ger med ena handen, och tar tillbaka med den andra” (URL23). I 

debatten kring utvecklingsländernas skuld till industriländerna menar hon att den är 

ömsesidig då biståndet kostar mer för utvecklingsländerna än vad de får och 

industriländernas höga tullar och inhemska jordbrukssubventioner stjälper snarare än 

hjälper.  

    Nu satsar FN på ett åttonde millenniemål ”skapa globalt samarbete genom ökat 

bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna” (URL23). 

Med det senaste millenniemålet önskar FN att hjälpen bättre ska överensstämma med 

handels- och tullbestämmelserna då den idag vanligen arbetar emot syftet att halvera 

fattigdomen. Rättvisemärkt och Wennström menar att EU bör slopa sina jordbrukstullar 

eftersom utvecklingsländerna stängs ute från den europeiska marknaden genom tullarna. 

Det blir helt enkelt billigare för EU att producera egna varor och handla inom unionen, 

istället för att importera tullbelagda varor utifrån (URL20). Unionen har sedan 1970-talet 

minskat, eller tagit bort, tullar och tagit bort kvoterna på majoriteten av importvaror och 

tjänster från tredje världen. Trots detta har Afrika blivit mer marginaliserat i 

världshandeln. Av den anledningen fokuserar EU nu på att ge ekonomiskt och tekniskt 

stöd för att bättra på ländernas infrastruktur, produktion och institutioner. Hoppet är att 

länderna i framtiden ska locka utländska investerare. 

   Det finns dock fall där utvecklingsländer har lyckats etablera sig på världsmarknaden 

där de exporterar ett fåtal varor som te, kaffe eller bomull. Men i takt med 

utvecklingsländernas inträde på marknaden har priserna på exportvarorna sjunkit med 50 

procent, jämfört med de varor som de importerar (URL23). Med denna utveckling borde 

kakaobönderna enligt Timbrorapportens ena författare Lydiah Wålsten byta bransch, och 

av den anledningen ställde jag följande fråga till henne ”Ni skriver i rapporten att 

”producenter får det pris som folk är beredda att betala för en vara. Om producenter inte 

får sin verksamhet att gå runt betyder det att de bör byta bransch”. Problemet i många 

utvecklingsländer är att människor har låg utbildningsnivå, svårigheter att få krediter, 

och ofta hög försörjningsbörda. Hur löser man då problemen med behovet av att byta 
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bransch. Kommer problemet an på individen eller på samhället?”  och svaret blev ”Ja, 

det är svårt, hur strukturomvandlingen ska gå till i dessa länder är en knepig fråga som 

vi inte har något svar på (och som ligger lite utanför omfånget för vår rapport). Varje 

land har sina unika svårigheter, det finns inget gyllene recept som funkar överallt. Men 

en förutsättning för ekonomiskt och globalt välstånd är att länder och människor 

tillverkar de varor och tjänster som de är relativt bäst på.  Man kan på lång sikt inte 

hålla igång en ekonomi genom konstgjord andning – på det sätt som fattiga producenter 

gör när de garanteras ett garantipris av Rättvisemärkt”. 

   I och med millenniemål åtta kommer även de rika länderna att granskas i samma 

utsträckning som utvecklingsländerna. Förr behövde industriländerna enbart rapportera in 

på en global nivå, inte nationellt. Eveline Herfkens, FN:s internationella kampanjledare 

för millenniemålen, säger i en intervju med Svenska Dagbladets reporter Agneta 

Lagercrantz att ”om man ska få någon påverkan på handel och jordbruk måste alla tänka 

globalt. Alltså är det en fråga för hela regeringen” (URL23). 

   På EU:s informationssida står det att handel och bistånd båda är del av EU:s 

utvecklingspolitik som ska ”hjälpa utvecklingsländer att bekämpa fattigdomen och 

integreras i den globaliserade världsekonomin” (URL25). Målet med 

utvecklingspolitiken är att skapa förutsättningar för att utvecklingsländernas befolkning 

ska kunna påverka sin egen framtid. I dagsläget utgör de fattiga en utsatt grupp genom 

”bristen på mat och rent vatten, (…) utbildning, hälsovård, sysselsättning, mark, sociala 

tjänster, infrastruktur och en sund miljö” (URL25). Unionen önskar även minska 

skulderna från de fattiga till de rika, då pengarna kunde gå till investeringar istället 

(URL25). Lagercrantz skriver att för att länderna ska kunna bli delaktiga i världshandeln 

krävs det att de är kreditvärdiga. Det innebär att deras skulder måste skrivas av. Men 

detta kommer inte att ske till ”länder med krig, korruption eller vanstyre” (URL23).   

   I anslutning till varför de tillskrivs som fattiga (se föregående sida) poängteras två av 

dem: sociala tjänster i form av fackföreningar, och mark. Jag ställde följande fråga till 

Daniel Sommerstein på Rättvisemärkt ”Hur ser Rättvisemärkt på sin verksamhet i 

Ghana? Finns det något ni skulle vilja förändra och hur ser framtiden idealt sett ut?” 

och fick till svar ”Jag är inte tillräckligt insatt i det lokala arbetet, men vi skulle 

självklart önska att fler kan sälja sina varor som Rättvisemärkt och få större möjligheter 
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att få mer inflytande över sina egna liv.” Möjligheten att kunna påverka sitt eget liv, 

exempelvis genom att organisera sig fackligt, är något som Rättvisemärkt erbjuder sina 

anställda. Åtminstone rätten till den. Detta framgår i min nästa fråga till Sommerstein 

”Jag läste i en artikel av chefredaktören på Mål och Medel 

(Livsmedelsarbetareförbundets tidning), Malin Klingzell- Brulin, att Rättvisemärkt inte 

ställer krav på kollektivavtal i förädlingsledet, eftersom det inte ingår i föreningens 

uppdrag. Rättvisemärkt fokuserar ju på arbets- och levnadsförhållanden för odlare och 

anställda i utvecklingsländer, men varför ställer föreningen då inte krav på 

kollektivavtal? Enligt FLO är ju tecknandet av kollektivavtal ett av kriterierna för att 

komma ifråga för rättvisemärkning?”. Svaret på denna fråga blev ”(Rättvisemärkt består 

dels av ett aktiebolag som sköter certifieringen och dels av en förening som driver olika 

typer av kampanjer och informations- och utbildningsinsatser och det är aktiebolaget 

som har uppdraget som du beskriver i frågan.). I artikeln du refererar till rör frågan 

förädlingsledet (t ex i Sverige).  Tecknande av kollektivavtal är frivilligt och inte en lag i 

Sverige – vi kan inte skilja på företag som tecknar eller inte tecknar, det är helt upp till 

dem.  Vad gäller i utvecklingsländerna kräver vi inte kollektivavtal, främst av samma skäl 

som ovan, men också för att det är en mycket ovanlig företeelse i utvecklingsländerna så 

vitt jag vet. Det måste inte ”ens” finnas en fackförening – det Rättvisemärkt garanterar 

är rätten att vara med i facket (eller stå utanför om man så önskar).”  Rättigheten att 

vara med i ett fackförbund är en självklarhet för oss i Sverige. I Ghana är så inte fallet. 

Trots att Ghana och International Labour Organization (ILO) har ingått ett avtal om 

”rätten till fri organisering och kollektivavtal” (SwedWatch 2006:56) så verkar det inte ha 

förbättrat situationen för arbetarna på kakaoplantagerna. Det framgår av SwedWatch 

undersökning att flera arbetare inte har hört talas om existerande fackföreningar i 

regionen, det trots att den fackliga landsorganisationen har försökt att samordna arbetare. 

Med andra ord är deltagandet lågt. Situationen är problematisk, av flera skäl: 

organisationen har inte nått ut nationellt. De arbetare som har hört om fackföreningarna, 

backar ofta ur eftersom de menar att de inte har tid eller möjlighet att engagera sig i mer 

arbete.  Dessutom befinner sig arbetarna ofta på avlägsna platser, vilket ytterligare 

försvårar deltagande (ibid:40,56).   
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   Juliana Fremah är kakaobonde och hon beskriver vad det har betytt för henne att bli 

medlem i Kuapa Kokoo och engagera sig i byns kvinnoorganisation ”Getting together to 

form a Women´s Group, which Kuapa encourages us to do, meant we could get a Kuapa 

Credit loan, and use the money to plant secondary crops like Okro and Cassava. Money 

from these crops helps in between cocoa harvests. Since joining Kuapa we have been 

able to build our own house. If not for Kuapa, I would not have enough money to feed my 

family, or enough to sell all year round. Kuapa Kokoo has really helped me!!” (URL26). 

   Mark är en komplicerad sak. När det kommer till markrättigheter är staten endast 

delaktig i storstadsområden såväl som den norra delen av Ghana. Resten av landet 

kontrolleras enligt Asabere i hög utsträckning av chiefs eller traditional heads. (Asabere 

1994:284). Shipton och Goheen menar att staten skapar förvirring när man vill dela upp 

mark, vilket kan ge upphov till konflikter, eftersom det går emot egna levnadsregler. Det 

kan även leda till att man ignorerar statens uppdelning (Shipton och Goheen 1992:316). I 

vissa länder, t ex i Peru, har det uppstått problem angående markfrågor, när kaffeodlingar 

har anlagts i naturskyddsområden. Av den anledningen ställde jag följande fråga till 

Sommerstein “Hur är situationen i Ghana, finns det diskussioner kring vad för 

markområden som är lämpliga för kakaoodling, och görs det några kontroller från 

föreningens sida av rätten till mark och anläggandet av odlingar?”. Hans svar blev 

“Lagligt etablerade odlare kan bli certifierade, vad gäller specifika fall i Ghana måste 

jag tyvärr säga att jag inte vet hur det ligger till”.  

   Ehrenpreis slutsats är att biståndet behövs, likaså handeln. Biståndet bidrar till ”att 

skapa förutsättningar för en utveckling som gör att biståndet kan ersättas med ekonomiskt 

samarbete” (Ehrenpreis 2000:17). Det är väsentligt att mottagarlandet med tiden klarar av 

”att föra en konstruktiv utvecklingspolitik med egna projekt och program…” (ibid). En 

del i det arbetet, och som många givar- och hjälporganisationer kräver idag är 

genomskinlighet, eller öppenhet, av de företag som tar emot hjälpen. Om detta efterfrågas 

av utvecklingsländernas institutioner, borde väl organisationer som Rättvisemärkt föregå 

med gott exempel? Av den anledningen frågade jag Sommerstein ”Jag undrar över i 

vilken mån Rättvisemärkt kan redovisa och vara öppna med hela produktionsprocessen. 

T ex läste jag i en artikel [Malin Klingzell- Brulin, chefredaktör på 

Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och Medel] att vissa produktionsled inte kan 
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redovisas, eftersom de är ”affärshemligheter”. Hur fungerar sådana principer 

tillsammans med kraven på öppenhet? ”. Hans svar blev ”Det är en avvägning så klart.  

Men helt klart är det så att vi försöker vara så öppna som vi kan utan att avslöja 

affärshemligheter för konkurrenter.  Däremot finns det ju inget som hindrar företagen 

själva att gå ut med all möjlig information, men det är inget vi kräver eller lägger oss i”. 

  

Forskning 

  

Ekonomiprofessorn William A Masters använder sig av symbolik för att förmedla 

situationen mellan rika och fattiga länder. De rika utgörs av den välbärgade familjen i 

staden som negligerar sina fattiga släktingar på landsbygden. Den rika familjen vägrar 

skicka mer pengar eftersom tidigare hjälp har gett ett dåligt resultat. De säger till sina 

släktingar att använda sina besparingar, vilket de fattiga inte har några. Däremot har de 

produkter för försäljning. I och med detta gäller nu handel, inte bistånd. Den nya 

lösningen är dock inte problemfri då landsbygdsbefolkningen har små kvantiteter för 

försäljning, och deras produkter säljs dessutom till låga priser. Detta är inte en hållbar 

situation, utan kräver en genomgripande förändring. Författaren menar att det är dags att 

satsa på forskning som är inriktad på de fattigas behov, inte handel och bistånd 

(åtminstone inte var för sig). Detta kan leda till en ökad produktivitet i världens 

utvecklingsländer (URL27).  

   Jordbruksforskning är av vikt för att finna nya metoder för hållbart jordbruk. Marksten 

och Persson skriver att ”viktigast av allt är att bönderna (oftast kvinnor) ser att det är 

lönsamt för dem själva att bevara markens produktionsförmåga” (2000:157). Viktigt i 

sammanhanget är att bönder som äger sin egen mark tenderar att ta bättre hand om den. 

Bistånd kan bidra genom att ge support till bättre markägandesystem, 

jordbruksrådgivning och ge stöd till lokala grupper för att öka produktionen (Marksten 

och Persson 2000:157, Holtsberg 2000:151). 

   Holtsberg skriver om hur Afrika inte har fått ta del av den tekniska utvecklingen som 

skett under de senaste tio åren och att ”de satsningar på forskning och utveckling som 

ändå har gjorts har varit fragmentariska och sällan utgått från de afrikanska småbrukarnas 

produktionsvillkor” (Holtsberg 2000:150). Författaren menar att biståndsstödet bör öka 
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till jordbruksforskningen och fokusera på ”mer långsiktiga, mindre resurskrävande och 

mer hållbara produktionssystem och metoder” (ibid). Likt Masters poängterar Holtsberg 

vikten av att se till småbrukarnas kunskaper och erfarenheter, och det faktum att flertalet 

av småbrukarna är kvinnor, vilket även Marksten och Persson noterat.  

   Kuapa Kokoos erfarenheter kan fungera som en vägvisare för kommande projekt då 

deras problem inte är unika. Tiffen har delat in dessa i tre punkter: Den första var att 

staten dominerade och uppmuntrade inte till uppstart av kooperativ på bynivå. 

Anledningen är att det finns en misstänksamhet mot kooperativ som organisationsform. 

Den andra problemet var att kakaobönderna enbart sköter produktionen av kakaon. ”Few 

have any concept of chocolate, have not tasted or seen it, and have no awareness of 

consumers or their concerns. They do not use cocoa beans locally at all” (Tiffen 

2002:393). Kontakten mellan bönderna och de västerländska firmorna är desamma som 

under den koloniala eran det vill säga via västerländska firmors agenter och ghananska 

firmors agenter. Den tredje punkten gäller konsumenternas roll. Få konsumenter känner 

historien bakom kakaon och favoritchokladen. Genom att sprida kunskap om 

kakaoböndernas situation kan detta förhoppningsvis leda till att chokladföretagen börjar 

ta sitt ansvar (Tiffen 2002:393f). 

  

Analys 

 

Globaliseringen är en komplicerad process, inget är svart eller vitt. Väst profiterar mer av 

globaliseringen. Anledningen till det bekräftas i Beroendeteorin, väst är beroende av 

resten av världen för att bevara status quo. Det är ett faktum, som bland annat Inda & 

Rosaldo diskuterat, att globaliseringen inte är global. I själva verket är den en verklighet 

för en minoritet av världens befolkning. Och varför skulle väst vilja att globaliseringen 

blev en världsomspännande process, om det som Wallerstein hävdar stämmer; om några 

får det bättre så får andra det sämre. Samma person har visat genom historiska fakta att 

skillnaden mellan rika och fattiga i världen aldrig har minskat, utan alltid ökat.  

   Rättvisemärkts arbete i Ghana är bland annat till för att förbättra arbets- och 

levnadsvillkoren för kakaobönderna. I intervjuer med bönderna såg vi att detta har 
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förverkligats. Trots detta ser vi att kritikerna inte är övertygade vad det gäller 

Rättvisemärkts metoder.  

   Kritiken som riktas från Timbro mot Rättvisemärkt är emellanåt skarp. Det är tydligt att 

organisationerna representerar två olika ideologier. Nedan kommer jag att sammanställa 

kritiken, med svar och idéer kring dessa. 

   När kakaobönderna inte får tillräckligt betalt för sina varor, d v s när 

produktionskostnaden överstiger priset de får för sina varor, och när mellanhänderna tar 

en stor del av vinsten så menar Rättvisemärkt att marknadskrafterna har misslyckats. 

Timbro å andra sidan menar att producenterna får det pris som folk är villiga att betala för 

en vara, och om det inte är ekonomiskt tillräckligt så bör de byta bransch. Tiffen hävdar 

dock att utbud och efterfrågan på Ghanas kakaomarknad aldrig har fungerat som en 

”neutral mechanism of price setting” (Tiffen 2002:391), delvis p g a att kakaobönderna 

inte är med i fackföreningar. Kuapa Kokoo utgör ett undantag från regeln, men de skulle 

troligen inte klara sig utan support från en större marknadsaktör som Rättvisemärkt. Hon 

drar slutsatsen att frihandel och rättvisehandel inte är kompatibla, dels för att 

konventionella företags policies inte stämmer överens med Rättvisemärkts, och dels för 

att stora företag ofta utnyttjar kakaoböndernas svagheter såsom att de bor långt från 

städerna. 

   Rättvisemärkt argumenterar för att kakaobönderna inte ska byta bransch, utan erbjuda 

dem garantipriser för sina varor. Malmqvist och Wålsten emotsätter sig detta då de tolkar 

garantipriserna som fasta priser, vilka enbart hjälper tillfälligt. Men garantipriserna är 

rörliga enligt Rättvisemärkt, vilket är logiskt med tanke på att världsmarknadspriset på 

kakaobönor ändras konstant. Malmqvist och Wålsten menar att garantipriserna medför att 

problemen faller på konkurrenterna istället, de som klarade sig bra tidigare. Likaså är det 

enligt Timbrorapportens författare problematiskt att de producenter som har bra villkor 

och löner kan få problem när andra producenter subventioneras, eftersom de i regel har 

högre utgifter. Malmqvist och Wålsten menar att Rättvisemärkt i en sådan situation 

indirekt gynnar de som inte tar hand om sina anställda, som har lägre kostnader. De 

menar att Rättvisemärkt skapar en situation som inte kan leda till en lönsam verksamhet. 

Det fungerar som en tillfällig lösning, men inte på lång sikt. Det här är baksidan av 

Rättvisemärkts arbete.  
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   Mellanhändernas roll utgjorde en annan aspekt av kritiken då Rättvisemärkt låter 

kooperativen utföra mellanhändernas arbetsuppgifter. Malmqvist och Wålsten emotsätter 

sig denna metod då de anser att mellanhänder behövs för en fungerande produktion. De 

menar att Rättvisemärkts metod uppenbarligen är ineffektiv eftersom rättvisemärkta varor 

kostar mer än konventionella. Men som vi har sett underbetalas kakaobönderna ofta. En 

naturlig konsekvens av Rättvisemärkts arbete, som betalar rimliga löner, blir då att 

varupriserna stiger när kakaobönderna får ett garanterat pris och som 

marknadsundersökningen av ECI visade så är sju av tio konsumenter villiga att betala 

mer för en Rättvisemärkt vara. 

   Rättvisemärkt hävdar att konsumenter som köper rättvisemärkta varor främjar ”en 

öppen, demokratisk organisationsstruktur” (Malmqvist och Wålsten 2007:7). Problemet 

menar Wålsten och Malmqvist är att det enbart är bönderna som omfattas av ett fast pris 

när de ansluter sig till ett kooperativ. Det finns betydligt fler som arbetar på plantagerna 

och de hävdar att de absolut inte kan kontrollera att produktionskedjan är fri från dåliga 

arbetsvillkor. Det kan vara befogad kritik mot Rättvisemärkts arbete, vilket t ex har visat 

sig i Peru, där kaffeplantagerna har anlagts på skyddad mark. Men Rättvisemärkt går å 

andra sidan ut med att de riktar sig till kakaobönderna p g a deras utsatthet. 

Förhoppningsvis lär fler plantagearbetare omfattas av Rättvisemärkts certifikat i 

framtiden. 

   Timbrorapportens författare kritiserar även svårigheten bakom, och kostnaden för att 

ansluta sig till, eller bilda, ett kooperativ. Det stämmer att det var svårt för Kuapa Kokoo 

i början. Rättvisemärkts pressansvarige, Daniel Sommerstein, skriver i ett svar på 

Malmqvist och Wålstens rapport att författarna har missförstått kostnadssiffrorna då de 

inte gäller för en familj, utan för en hel producentorganisation. 

   Wålsten och Malmqvist ser även ett problem i att kakaobönderna inte kan ta del av 

stordriftsfördelar, vilket i praktiken (återigen) innebär att priset blir högre för 

konsumenterna och att resurserna används improduktivt. Om fler människor skulle köpa 

rättvisemärkta varor skulle en del av vinsten kunna gå till tekniska investeringar och 

utbildning i hur kakaobönderna bättre skulle kunna ta tillvara på resurserna.  

   För Wålsten och Malmqvist representerar Rättvisemärkt ”en mycket kostsam form av 

bistånd” (ibid:16) och de hävdar att de som verkligen profiterar av verksamheten är 
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företagen som säljer de rättvisemärkta varorna. Rättvisemärkt hävdar å andra sidan att de 

sysslar med handel, inte bistånd. Detta motiveras genom att odlaren redan har fått betalt 

för sin vara när konsumenten köper den. Om företagen som säljer rättvisemärkta varor 

profiterar av verksamheten är oklart då författarna inte anger någon referens till 

uttalandet. I sin rapport skriver de att ”Konsum betalar två procent av konsumentpriset till 

Rättvisemärkt AB för att få använda rättvisemärkningen. Denna kostnad läggs direkt på i 

butik” (ibid:8). Lyckligtvis kan konsumenten själv välja vad hon/han vill köpa.  

   Av intervjuerna med kakaobönderna framgår det att deras arbets- och levnadsstandard 

har förbättrats sedan de gick med i Kuapa Kokoo. Tyvärr tycks inte Rättvisemärkts arbete 

gynna de kakaobönder som inte har blivit certifierade av organisationen, de får det sämre. 

Detta stämmer överens med Wallersteins teori: för att en grupps levnadsstandard ska öka, 

måste en annan grupps minska. Han menade att denna förändring skulle ske mellan 

centrum (väst) och periferin (tredje världen). Rättvisemärkt är en västerländsk 

konstruktion, och som Tiffen argumenterade för så hade Kuapa Kokoo troligen inte klarat 

sig utan Rättvisemärkts stöd. Tyvärr går det på en annan grupps bekostnad. 

   Rättvisemärkt menar att de sysslar med handel då odlaren redan har fått betalt för sin 

vara när konsumenten köper produkten i butiken. Kritikerna hävdar å andra sidan att 

Rättvisemärkt sysslar med bistånd då deras system inte är förenligt med frihandel och 

marknadsföring p g a att deras priser inte styrs av utbud och efterfrågan. 

   Rättvisemärkt kan kategoriseras som handel av de skäl de anger, medan 

Timbrorapportens författare tycks se handel och bistånd som varandras motsatser. Kan 

det vara så att Rättvisemärkts arbete kan benämnas som bistånd och handel? De skapar 

förutsättningar för människor som annars troligen hade blivit kvar i fattigdomsträsket. 

Förutsättningarna leder med tiden till handel. Det är i linje med Ehrenpreis teori som 

innebär att både bistånd och handel behövs, eftersom bistånd bidrar till ”att skapa 

förutsättningar för en utveckling som gör att biståndet kan ersättas med ekonomiskt 

samarbete” (Ehrenpreis 2000:17). Ehrenpreis presenterar sju punkter vilka alla utgör 

generella kritiska ståndpunkter till biståndet (se sidan 23 och 24). Av dessa kan två 

punkter relateras till Rättvisemärkt. Det första är ”Bistånd är nära förbundet med statlig 

planering…” (ibid:18), här kan paralleller dras till FLO som efter diskussioner med 

människor involverade i produktionen och handeln på något vis bestämmer priset 
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(Malmqvist och Wålsten 2007:11). Den andra punkten tar upp att ”bistånd snedvrider 

pris- och incitamentsstrukturen i mottagarländerna vilket minskar effektiviteten” 

(Ehrenpreis 2000:18) och här kan paralleller dras till kritiken som togs upp av Malmqvist 

och Wålsten att icke-certifierade kakaobönder får det sämre i o m Rättvisemärkts arbete. 

Eventuellt kan den första punkten försvaras genom Tiffens ord om att utbud och 

efterfrågan aldrig har fungerat som en naturlig prismekanism på kakaomarknaden i 

Ghana p g a hur marknaden kontrolleras.  

    Bistånd är bra, men inte tillräckligt. Det gäller att få igång landets institutioner, 

hälsovård, utbildning etc. Handeln är ett sätt att upprätthålla standarden då pengarna, 

varor och tjänster flödar in och ut ur landet. Handeln är i fokus för de ghananska 

kakaobönderna och deras framgångsrika arbete bör fortsätta även i framtiden då det 

gynnar kakaobönderna, och resten av bybefolkningen. 

    

Slutsatser 
 

Jag har i min studie kommit fram till att Rättvisemärkts roll i kakaoekonomin i Ghana är 

att organisationen skapar goda förutsättningar för de ghananska kakaobönderna på den 

globala arenan, dels genom bättre arbets- och levnadsvillkor, dels genom att arbetet leder 

till en ökad självkänsla hos många av kakaobönderna. Tyvärr tycks deras arbete i 

dagsläget vara på bekostnad av icke-certifierade kakaobönders bekostnad, i enlighet med 

Wallersteins teori. Men det faktum att Kuapa Kokoo har förändrat så många människors 

liv till det bättre tyder att de är på rätt väg. I takt med att fler kakaobönder blir certifierade 

hoppas jag att situationen förändras till det bättre.  

    Kritikerna ifrågasätter en del av Rättvisemärkts metoder såsom användningen av 

protektionism, trots att det är ett tillvägagångssätt som användes vid tiden för utveckling 

av dagens industriländer. Problemet med protektionism är att det blir ineffektivt vid 

användning på lång sikt, inte vid treåriga avtal som Rättvisemärkt erbjuder.  

   Min åsikt är att det är hög tid att ta med lokalbornas kunskaper i utformandet av olika 

reformprogram. Alltför länge har väst applicerat sina system, utan anknytning till det 

lokala behovet. Forskningen kan bidra genom att finna metoder för hur resurser kan 

användas effektivare. 
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   Rättvisemärkt har inte uppstått för att lösa hela världens problem, men som 

kakaobönderna själva berättar så är det ett faktum att organisationen är på god väg att 

förbättra arbets- och levnadsvillkoren för kakaoarbetarna i Ghana.  
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