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Sammanfattning 

Ris är en mycket viktig vara för Vietnam och dess befolkning. För Vietnams ekonomi har ris en 
tvådelad roll. Dels är riskonsumtionen bland Vietnams befolkning mycket stor och uppgår till 
runt 150 kilogram per person och år. Dels är det en av Vietnams viktigaste exportvaror och 
Vietnam är världens näst största exportör av ris. Hur rismarknaden fungerar är därför mycket 
viktigt för landet. När priset på ris steg kraftigt under första halvåret av år 2008 resulterade det 
till en början i att producenterna fick ett högre pris på riset. När priset fortsatte att stiga införde 
Vietnams regering ett exportstopp för att skydda de inhemska konsumenterna. Detta 
resulterade i att det inhemska priset minskade och de inhemska producenterna förlorade 
intäkter. 
 
Ett växande problem i Vietnam är ojämlikhet mellan stad och landsbygd. Ojämlikheten är nära 
sammankopplad med rismarknaden eftersom risproducenterna lever på landsbygden. Med 
anledning av hur Vietnam har påverkats av ett högre pris på ris och den ökande ojämlikheten i 
samhället syftar uppsatsen till att analysera rismarknaden och hur regleringar påverkar 
marknaden och dess aktörer ur ett effektivitets- och jämlikhetsperspektiv. För att undersöka 
detta har en fältstudie i Vietnam genomförts. Kvalitativa intervjuer har utförts på plats i Vietnam 
för att få information om den rådande situationen. Materialet har sedan analyserats med 
välfärdekonomiskteori för att uppfylla syftet.  
 
Resultatet av analysen visar att det inte råder fullständig konkurrens på rismarknaden och att 
det till stor del beror på de regleringar som påverkar marknaden. Det råder även 
informationsasymmetri mellan köpare och säljare samt transaktionskostnader i form av många 
mellanhänder och höga transportkostnader. Regleringarna som påverkar marknaden och dess 
aktörer är främst reglering av export, markrättigheter och migration. Reglering av export 
påverkar på kort sikt risproducenterna och landet i stort negativt och riskonsumenterna 
positivt. På lång sikt påverkas även nettokonsumenterna på landsbygden negativt då det skapar 
svårigheter för landsbygden att utvecklas. Regleringen av mark påverkar även den 
landsbygdsbefolkningen negativt och leder till svårigheter att investera i ny teknologi. Det råder 
utbudsöverskott av arbetskraft på landsbygden och på grund av regleringar är det svårt för 
arbetskraft från landsbygden att immigrera till städerna, vilket påverkar lönenivåerna på 
landsbygden negativt. Samtliga av dessa regleringar skapar välfärdsförluster för samhället. 
Välfärdsvinster och högre effektivitet skulle kunna nås av att förändra regleringarna.  
 
Ojämlikheten mellan stad och landsbygd är stor och består bland annat av skillnader i inkomst, 
fattigdomsnivå, regleringar och utbildning. Skillnader i fördelar mellan stad och landsbygd är 
stora och har varit ihållande över en tid. Det kan antas finnas ett alternativt jämviktsläge där 
skillnader i fördelar inte är lika stora. Därmed kan det antas existera en ojämlikhetsfälla mellan 
stad och landsbygd i Vietnam. Eftersom det finns välfärdsförluster och att det därmed råder 
ineffektivitet på marknaden kan en minskning av ojämlikhet och möjligen ett hävande av 
ojämlikhetsfällan även leda till effektivitetsvinster. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Ris är en viktig ingrediens - en måltid utan ris är ingen måltid. Om man äter, äter 
man också ris. Ris finns i många former: nudlar, rispapper, riskakor, rismjöl, risvin. 
För vietnameser handlar ris om väldigt mycket mer än att bara fylla buken eller 
stimulera smaklökarna. Ris handlar om identitet och om kulturhistoria i flera olika 
bemärkelser. Det var i området som idag utgör norra Vietnam som man först började 
kultivera våtris för cirka 4,000 år sedan och för vanligt folk är än idag det 
vietnamesiska året till stor del organiserat efter de två årliga risskördarna. Så viktig 
är risets betydelse att ordet för äta på vietnamesiska bokstavligen betyder ”äta 
ris”(Minh 2009-05-18). 

Ris är stapelföda för en stor del av världens befolkning. Stapelföda är livsmedel som står för en 
stor del av det dagliga näringsintaget såsom majs, ris och vete. Dessa tre är stapelföda för fyra 
miljarder av världens befolkning (Millstone & Lang 2004). Under våren 2008 steg priset på ris 
kraftigt vilket resulterade i stor oro inom många av världens länder. Alla länder har påverkats av 
ett högre pris på ris men störst är påfrestningen för de som redan lever på marginalen. Dessa 
lägger en stor del av sin inkomst på livsmedel och särskilt på stapelföda (Vietnam´s Rice 
Yearbook for 2007 and Perspectives for 2008).  

Det höga priset har drabbat utvecklingsländer olika beroende på om landet är nettoexportör 
eller nettoimportör. För nettoexporterande länder är det generellt sett positivt medan det för 
nettoimporterande är negativt med ett högre pris. Hur enskilda individer inom länder påverkas 
beror på om de är nettokonsumenter eller nettoproducenter. Nettokonsumenter påverkas 
negativt och nettoproducenter gynnas av ett högre pris. Med anledning av prishöjningen och den 
negativa inverkan det medför för konsumenterna i de risexporterande länderna, valde många 
nettoexporterande länder att begränsa sin export. Det resulterade i ytterligare prisökningar på 
världsmarknaden (Europeiska kommissionen 2008). 

Vietnam är ett av de länder som i stor utsträckning påverkas av ett högre pris på ris då ris är 
mycket viktigt för landet och dess befolkning. Ris har en tvådelad roll i Vietnams ekonomi, det är 
både är den viktigaste stapelfödan och en av de viktigaste exportvarorna. Ris produceras av 
cirka 80 procent av landsbygdsbefolkningen och säljs av cirka 45 procent (Minot & Goletti 
2000). Konsumtionen uppskattas till cirka 150 kilogram per person och år (Vietnam´s Rice 
Yearbook for 2007 and Perspectives on 2008) och ris konsumeras av 99,9 procent av 
befolkningen (Minot & Goletti 2000). Vietnam är världens näst största risexportör efter Thailand 
och står för 16 procent av världens export av ris (Minot & Goletti 2000). Ris är därför mycket 
viktigt för samtliga delar av befolkningen, speciellt för landsbygdsbefolkningen.  

Eftersom Vietnam är nettoexportör har det totalt sett varit positivt för landets ekonomi med ett 
högre pris på ris. Producenterna av ris har gynnats medan det har varit negativt för 
konsumenterna (Europeiska kommissionen 2008). Det är särskilt svårt för fattiga 
nettokonsumenter och för regeringen leder det till ett dilemma mellan att förespråka export och 
uppehålla livsmedelssäkerhet (Minot & Goletti 2000). Med livsmedelssäkerhet menas att varje 
individ har tillgång till den mängd mat som krävs för att få i sig tillräckligt med näring (Millstone 
& Lang 2004). Under våren 2008 steg det inhemska priset på ris under en tid relativt mer än 
världsmarknadspriset. Panik utbröt på marknaden och Vietnam valde därför, såsom många 
andra exporterande länder, att begränsa exporten och införde under en kort period exportstopp 
(Special report on Rice market in the first half of 2008 and upcoming prospects).  
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Vietnams ekonomi har undergått stora reformer och en av de marknader som till stor del har 
liberaliserats är den inhemska rismarknaden. Exportmarknaden är dock fortfarande till stor del 
kontrollerad av regeringen. Regleringar på marknader kan leda till ett ineffektivt utnyttjande av 
resurser men de kan även leda till motsatsen. Regleringar kan även vara nödvändiga för att 
uppnå andra mål ur exempelvis fördelningssynpunkt (Gravelle & Rees 2004). Reformerna i 
Vietnam har lett till hög tillväxt och fattigdomen har minskat kraftigt (Loi 2005). I takt med detta 
har dock nya problem gett sig tillkänna. Ett av dessa är den ökande inkomstskillnaden mellan 
befolkningen, vilket främst är tydligt mellan stad och landsbygd (FN 2008). Då ris odlas av en 
stor del av befolkningen på landsbygden är det ett problem som är nära sammankopplat med 
rismarknaden.  
 
Ojämlikhet är ett växande problem i världen både mellan såväl som inom länder (Bigsten 2003). 
Världsbanken ville med rapporten World Development Report 2006 Equity and Development 
uppmärksamma jämlikhet i förhållande till utveckling och effektivitet. Med rapporten 
uppmärksammades för första gången det ekonomiska begreppet ”inequality trap”, i uppsatsen 
kommer översättningen ojämlikhetsfälla att användas. Med en ojämlikhetsfälla menas att 
politisk, social och ekonomisk ojämlikhet tillsammans bildar ett ihållande tillstånd som är 
mycket svårt att bryta. Det leder till bristande möjligheter för fattiga att förändra sin situation. 
Det påverkar även regler och institutioner som formas av ojämlikhet i makt och välfärd (World 
Bank 2003). I längden kan det leda till att en grupp hamnar i ett lägre jämviktsläge än vad som är 
möjligt att uppnå och kan i sin tur leda till effektivitetsförluster (Bourguignon, Ferreira & Walton 
2006). 

Hur rismarknaden fungerar påverkar alla delar av Vietnams befolkning på något sätt. Ett högre 
pris borde leda till att nettoproducenter får mer för sitt ris. Eftersom dessa är bosatta på 
landsbygden borde det vidare leda till ökade inkomster för befolkningen på landsbygden. 
Därmed skulle det leda till minskade inkomstskillnader mellan stad och landsbygd och minskad 
ojämlikhet. Varför blir inte detta resultatet av ett högre pris på ris? Kan begreppet 
ojämlikhetsfälla hjälpa till att förklara detta? Kan förändringar på rismarknaden och av 
möjligheter inom samhället leda till effektivitetsvinster?  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera den vietnamesiska rismarknaden samt hur regleringar 
påverkar marknaden och dess aktörer i termer av effektivitet och jämlikhet. 

1.2.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet kommer följande frågor att besvaras: 

- Hur fungerar rismarknaden? 
- Hur påverkar regleringar rismarknaden och dess aktörer?  
- Existerar det en ojämlikhetsfälla i Vietnam? 
- Kan effektivitetsvinster nås av minskad ojämlikhet och vad blir det välfärdsekonomiska 

resultatet? 

1.3 Metod 

Uppsatsen är en fallstudie över Vietnam med fokus på rismarknaden. För uppsatsen har en 
fältstudie i Vietnam genomförts för att få information om den rådande situationen i Vietnam och 
på rismarknaden. Kapitlet delas in i två delar: analysverktyg och informationsinsamling. 
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1.3.1 Analysverktyg 

Det teoretiska ramverk som används som analysverktyg, för att ha möjlighet att analysera den 
vietnamesiska rismarknaden, består av sekundärkällor i form av litteratur och artiklar. Teorin 
valdes efter en grundlig litteraturstudie inom, för att uppfylla uppsatsens syfte, relevant område. 
Valet föll på välfärdsekonomiskteori med fokus på effektivitet och fördelning. Ett nyare teoretisk 
begrepp används även i form av ojämlikhetsfällan. Begreppet används som ett verktyg i 
analysen för att försöka belysa problemet med stora skillnader mellan stad och landsbygd i 
Vietnam på ett nytänkande sätt. Förhoppningen är att det ytterligare ska klargöra den rådande 
situationen på rismarknaden i Vietnam. 

1.3.2 Informationsinsamling 

Information har dels samlats in genom omfattande litteraturstudie över situationen i Vietnam 
och består av sekundärkällor i form av litteratur, artiklar, rapporter och statistisktdatamaterial. 
Det statistiska materialet är främst hämtat från General Statistics Office of Vietnam (GSO), vilket 
är Vietnams motsvarighet till Statistiska Centralbyrån. Det har dock varit svårt att få tag i viss 
statistik och därför är datamaterialet till viss del även hämtat från artiklar och litteratur.  

Den andra delen av informationsinsamlingen utgörs av primärkällor i form av intervjuer av 
kvalitativ karaktär. Intervjuerna genomfördes under en fältstudie i Vietnam som pågick under 
fem veckor under hösten 2008. Intervjuerna har varit av så kallad 
informantundersökningskaraktär (Esaiasson, Giljjam, Oscarsson & Wängnerud 2005) eftersom 
syftet med intervjuerna har varit att få reda på information och få en uppfattning om rådande 
situation. Intervjuunderlaget har därför varit olika vid varje intervjutillfälle och det har 
utvecklats inför varje intervjutillfälle beroende på tidigare information från intervjuerna. 
Intervjuerna har även varit relativt fria och frågor som har dykt upp under intervjuerna har 
ställts även om dessa inte fanns med i intervjuunderlaget. Under intervjuerna har anteckningar 
tagits men intervjuerna har inte spelats in då det uppfattades som att det skulle kunna skapa 
barriärer till respondenterna. Intervjuerna varade mellan 20 minuter och 1 ½ timme.  

För uppsatsen genomfördes tio intervjuer i Vietnam och av dessa utfördes nio i Hanoi och en i 
Ho Chi Minh City. Informanterna kontaktades under vistelsen i Vietnam då det var svårt att i 
förväg veta vilka personer som var av intresse för studien och möjliga att intervjua. I uppsatsen 
används endast fyra av intervjuerna, två av dessa med samma informant. Anledningen till att 
övriga intervjuer inte använts som material i uppsatsen är på grund av att de inte gav ytterligare 
information eller inte ledde till något som var möjligt att använda för att uppfylla syftet. 
Information från övriga intervjuer ledde inte heller till något som står i motsättning till de 
intervjuer som har använts.  Samtliga informanter finns i den ordning intervjuerna genomfördes 
i Bilaga 1. 

De två första intervjuerna utfördes på Sveriges Ambassad i Hanoi. Där intervjuades Mattias 
Forsberg, förste ambassadsekreterare vid sektionen för politik och handelsfrågor och Tran Nam 
Binh, programhandläggare för naturresurser och landsbygdsutveckling vid sektionen för 
utvecklingssamarbete. Under dessa intervjuer erhölls en övergripande bild över Vietnam och 
situationen i stort vad gäller ojämlikhet mellan stad och landsbygd, fattigdom och rismarknaden. 
Intervjuerna resulterade även i råd för den fortsatta studien och personer som de ansåg var 
passande att kontakta. En av dessa var Nguyen The Dzung som arbetar vid avdelningen för 
landsbygdsutveckling vid Världsbanken i Hanoi. Dzung intervjuades två gånger under tiden i 
Hanoi. Båda intervjuerna resulterade i mycket användbar information. Efter tips från 
ambassaden kontaktades även Jan Rudengren som arbetar vid Ministry of Agricultural and Rural 
Development genom Sida. Av Rudengren fick jag ett antal kontakter och en av dessa var Le Duc 
Thin vid the Division of Agrian System at the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and 
Rural Development (IPSARD). Genom kontakter fick jag även rådet att kontakta Central Institute 
for Economic Management (CIEM) där två korta intervjuer med Chu Tien Quang och Nguyen Thi 
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Huy genomfördes. För den sista intervjun i Ho Chi Minh City kontaktades Vietnams 
jordbruksuniversitet vilket resulterade i en intervju med dekanen vid den ekonomiska 
institutionen, Nguyen Van Ngai.  

1.3.3 Metodkritik 

Det råder stora problem med statistik i Vietnam och den data som används i uppsatsen kan 
därför inte ses som helt säker. Den uppfyller dock sitt syfte med att ge en uppfattning om 
situationen i Vietnam. Eftersom korruption är mycket vanligt inom den statliga sfären och även 
inom andra områden i landet är det mycket troligt att det även gäller för statistik. En del av 
källmaterialet har erhållits under intervjuer och det finns därmed brister i referenserna till 
dessa. Materialet har trots detta valts att användas som källor då texterna kan ses som relativt 
säker information då de har utgivits av institutioner och organisationer som kan anses 
tillförlitliga. 

Ett problem var svårigheten att få möjlighet att göra intervjuer med insatta personer inom 
området. Landet är starkt kontrollerat vilket medför stora svårigheter att få tillgång till 
information. Intervjuerna kan kritiseras för att vara få, men tidsåtgången för att få tag i personer 
att intervjua var stor.  Fler personer hade kunnat intervjuas men valdes bort på grund av 
tidsramen för studien. Kritik kan även riktas mot att informanterna till stor del har kontaktas 
genom att en intervju ledde vidare till nästa, den så kallade ”snöbollseffekten”. Det hade dock 
varit svårt att göra på något annat sätt då det ofta var nödvändigt att bli rekommenderad av 
någon för att få möjlighet till att göra en intervju. Därför var personalen vid ambassaden och Jan 
Rudengren till stor hjälp. Intervjuerna kan inte ses som helt säkra källor utan det har tagits i 
beaktande att informationen kan vara färgad av informanternas egna åsikter. Då flera av 
informanterna framförde samma information ses det inte som ett stort problem. Uppfattningen 
efter kontakt med andra vietnameser var att informanterna är personer som det är relativt svårt 
att få möjlighet att intervjua och att de är tillförlitliga källor. 

Språket har varit en stor barriär under fältstudien. Flertalet av respondenterna talade lite 
engelska vilket kan ha lett till missförstånd under intervjuerna. Informationen från intervjuerna 
kan därmed ha missuppfattats på grund av språkförbistring. Det är dock min förhoppning att 
detta inte har påverkat informationsinsamlingen i någon större utsträckning. Många gånger har 
flera informanter gett samma information och det ses därför inte som ett stort problem. Tolk 
användes vid en intervju vilket kan ha påverkat resultatet. Att tolk inte användes till övriga 
intervjuer var främst en kostnadsfråga. 
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2. Välfärdsekonomi 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används som analysverktyg för 

uppsatsen. Kapitlet är indelat i effektivitet och fördelning, marknad, reglering, migration samt en 

presentation av begreppet ojämlikhetsfällan.  

2.1 Effektivitet och fördelning 

Välfärdsekonomi är ett normativt förhållningssätt som syftar till att besvara hur samhällets 
resurser ska allokeras för att uppnå maximal välfärd. Vad som är det optimala läget kan ses i 
individens välfärdsfunktion som grundas på individens preferenser. Preferenser skiljer sig från 
individ till individ och särskilt vikt i uppsatsen läggs vid hur individer värderar effektivitet och 
jämlikhet, vilket kan ses i välfärdsfunktionen. För att nå optimal välfärd krävs att fyra villkor är 
uppfyllda. Tre av dessa är effektivitetsvillkor och ett är ett villkor om rättvisa. En uppdelning 
mellan allokering av resurser (effektivitet) och fördelning (rättvisa) kan också göras (Layard & 
Walters 1978). 

2.1.1 Paretoeffektivitet 

Det finns olika definitioner av effektivitet. Den mest strikta definitionen är paretoeffektivitet till 
vilket paretokriteriet används för att utvärdera en effektiv allokering av resurser. En allokering 
av resurser är paretoeffektiv om det inte går att öka nyttan för någon utan att minska den för 
någon annan. Paretokriteriet fastställer att en omfördelning av resurser ska genomföras ur 
effektivitetssynpunkt om någon kan få det bättre utan att någon får det sämre. En sådan 
förändring kallas för paretoförbättring (Gravelle & Rees 2004; Hultkrantz & Nilsson 2004). 

För att en allokering av resurser ska vara paretoeffektiv krävs effektivitet inom alla delar av 
samhället och därmed effektiv konsumtion, effektiv produktion samt effektiv 
produktsammansättning (Layard & Walters 1978).  

- Effektiv konsumtion: allokering av produkter mellan individer.  För att uppnå effektiv 
konsumtion krävs att individer värderar produkter till samma relativa värde.  När detta 
är uppfyllt är ”marginal rate of substitution” (MRS) mellan produkter lika mellan individ 
A och B, MRS(A)=MRS(B). I detta läge går det inte att omfördela produkter mellan 
individerna utan att någon får det sämre, effektiv konsumtion har uppnåtts. Effektiv 
konsumtion är exempelvis inte uppfylld om individ A är beredd att offra två enheter 
kaffe för en enhet ris och individ B är beredd att offra en enhet kaffe för en enhet ris. Det 
är möjligt för individ B att byta en enhet ris mot en enhet kaffe med individ A och 
fortfarande ha samma nytta som innan bytet. För individ A resulterar bytet i ökad nytta 
då denna värderar ris högre. Byte kan fortgå tills det inte går att byta utan att någon får 
lägre nytta, då är effektiv konsumtion uppnådd. Effektiv konsumtion kan uppnås genom 
olika allokeringar av produkter vilka ger olika nyttokombinationer, dessa kombinationer 
består nyttokurvan av (Layard & Walters 1978). 

 
- Effektiv produktion: allokering av produktionsfaktorer inom produktion av varor. För att 

effektiv produktion ska uppnås krävs maximal produktion. Med detta menas att det inte 
går att öka produktionen av vara x utan att minska produktionen av vara y. Därför krävs 
att MRS mellan produktionsfaktorer exempelvis K och L är samma för alla producenter. 
Utefter isokvanten finns möjliga kombinationer av K och L för en viss produktion. För 
effektivitet krävs att isokvantens lutning är samma för x och y. 
Produktionsmöjlighetskurvan ger möjliga kombinationer av K och L för att producera 
varorna x och y. Kurvan visar marginalkostnaden av att producera x i termer av y och 
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lutningen på kurvan är ”marginal rate of transformation” (MRT). Effektiv produktion är 
inte uppfylld om en omallokering av faktorer, såsom arbetskraft och kapital, mellan 
produktion av varor, såsom ris och kaffe, leder till ökad produktionen av ris utan att 
minska produktionen av kaffe. När detta inte längre är möjligt utan produktionen av 
kaffe minskar vid ytterligare omfördelning är effektiv produktion uppnådd, vilket kan 
ses i figur 1 (Layard & Walters 1978).  

 
- Effektiv produktsammansättning: MRS(yx)=MRT(yx). Hur mycket en individ värderar 

vara x i termer av vara y, marginalnyttan, ska överensstämma med hur mycket individen 
behöver offra för varan, marginalkostnaden. Vid effektiv produktsammansättning är 
lutningen på produktionsmöjlighetskurvan och nyttokurvan samma, vilket visas i figur 1. 
Om följande grundförutsättningar föreligger: individ A är beredd att offra två enheter 
kaffe för en enhet ris och en enhet ris kan produceras till värdet av en enhet kaffe. 
Effektiv produktsammansättning föreligger ej. Så länge ris värderas högre än 
marginalkostnaden bör individ A producera mer ris tills marginalkostnaden och 
marginalnyttan är lika då är effektiv produktsammansättning uppnådd (Layard & 
Walters 1978). 

 

Figur 1 Produktionsmöjlighetskurva (efter Layard & Walters 1978, s. 14) 

2.1.2 Kaldor-Hicks kriteriet 

I praktiken är det mycket svårt att genomföra paretoförbättringar då de flesta åtgärder leder till 
att någon förlorar. Istället för paretokriteriet används ofta i istället Kaldor-Hicks kriteriet som 
ett effektivitetsmått på om en förändring bör genomföras. Enligt Kaldor-Hicks kriteriet är en 
förändring effektiv om nyttan av en förändring är större än kostnaderna. Nytta värderas med 
betalningsvilja och kostnader med alternativkostnad. Om nyttan av en förändring överväger 
kostnaderna kan de som vinner på en förändring hypotetiskt sett kompensera de som förlorar 
(Layard & Walters 1978). Kaldor-Hicks kriteriet är ett försök att komma runt problematiken 
med paretokriteriet men kriteriet kan kritiseras för att kompensationen endast är hypotetisk. 
Ett problem med detta är att inget värde läggs i vilka individer som vinner eller förlorar. Det är 
möjligt att en förändring leder till att de rika vinner och de fattiga förlorar och att de fattiga 
skulle kunna kompenseras. Men då kompensationen endast är hypotetisk sker inte detta alltid 
och ett fördelningsproblem kan uppstå. Oftast blir det dock inte ett problem då det på längre sikt 
ofta utförs olika åtgärder som på något sätt kommer alla till del. Genom att samhället även 
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tillämpar fördelningspolitik kan de som förlorar kompenseras i praktiken och inte bara 
hypotetiskt (Gravelle & Rees 2004). 

2.1.3 Samhällets välfärdsfunktion 

Ett problem med paretokriteriet är att det inte kan rangordna allokeringar. Paretokriteriet anger 
vilka allokeringar som är paretoeffektiva men inte vilken av de paretoeffektiva allokeringarna 
som är att föredra. För att rangordna vilken allokering som är att föredra krävs en 
välfärdsfunktion för samhället. Av möjliga allokeringar är den optimala den allokering som 
rangordnas högst av välfärdspreferensordningen och den allokering som uppfyller det fjärde 
villkoret för optimal välfärd, rättvisa. Välfärdspreferensordningen kan representeras av en 
välfärdsfunktion och den optimala allokeringen är den där välfärd (W) maximeras (Gravelle & 
Rees 2004). Välfärdsfunktionen för ett samhälle med två individer A och B blir: 
 

𝑊 = (𝑢𝐴 ,𝑢𝐵) 
 
Grafiskt ges maximal välfärd av samhällets nyttokurva, som visar möjliga paretoeffektiva 
allokeringar för individerna i samhället, och samhällets isovälfärdskurva, som visar allokeringar 
med lika fördelning. Välfärdsoptimum är i läget där lutningen på isovälfärdskurvan är samma 
som lutningen på nyttokurvan. Vid maximal välfärd, se figur 2, är villkoret för rättvisa uppfyllt 
och värdet av att ge en extra enhet av vara x till individ A är samma som att ge en extra enhet till 
individ B. Om optimal välfärd inte kan nås finns det flera punkter utefter kurvan där 
paretoeffektivitet nås men inte det fjärde villkoret om rättvisa uppfylls. I ett sådant läge kan det 
vara bättre för samhället att välja en allokering där det inte råder effektivitet men villkoret om 
rättvis fördelning uppfylls. Rättvis fördelning uppfylls utefter isovälfärdskurvorna (Layard & 
Walters 1978).   

 

Figur 2 Optimal välfärd (efter Layard & Walters 1978, s.17) 

Den totala samhällsnyttan utgörs av konsument- och producentöverskott. Skillnaden mellan 
betalningsvilja och faktisk betalning är konsumentöverskott, den nytta som de individer har som 
har en högre betalningsvilja än individen på marginalen. För producenterna kallas det 
producentöverskott och är skillnaden mellan alternativkostnaden och priset företaget får för 
produkten. På en marknad med fullständig konkurrens kommer samhällsnyttan att maximeras 
(Hultkrantz & Nilsson 2004).  
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2.1.4 Rättvisa 

Det finns många definitioner av rättvisa. Rawls definition står för att maximera nyttan för de 
som har det sämst (Bourguignon et al. 2006). Enligt Dworkin består rättvisa av jämlika 
möjligheter men inte nödvändigtvis lika utfall (Roemer 1998). En uppdelning mellan 
rättmätighet, det vill säga rättvist införskaffande av resurser, och jämlikhet, det vill säga rättvis 
fördelning av resurser kan också göras (Hultkrantz & Nilsson 2004). Rättvis fördelning uppfylls 
utefter isovälfärdskurvorna, se figur 2. Hur välfärdsfunktionen ska se ut och vilken allokering 
som ger rättvis fördelning bestäms ofta av regeringen i ett samhälle (Perloff 2008).  

Som nämnts tidigare kan konflikt uppstå mellan rättvisa och effektivitet och det gäller både 
rättmätighet och jämlikhet. Detta gäller för omfördelning av resurser, om det från början råder 
rättvis fördelning råder det även effektivitet. Med rättmätighet kan exempelvis kostnaderna för 
att upprätthålla rättvisa vara större än nyttan och det blir därför ineffektivt för samhället, men 
det kan ändå vara nödvändigt att upprätthålla rättvisa. Konflikt mellan jämlikhet och effektivitet 
kan uppstå vad gäller incitament. Omfördelning av inkomst kan påverka individers val vad gäller 
bland annat arbete, utbildning och sparande, vilket kan leda till ineffektivitet. Rättvisa och 
effektivitet står inte alltid i konflikt till varandra utan går ofta hand i hand. Vad gäller 
rättmätighet är det oftast en nödvändighet för att ett samhälle ska fungera. Lagar och regler för 
äganderättigheter är en förutsättning för en välfungerande marknad och effektivitet. För en 
effektiv offentlig sektor är rättmätighet i form av förhindrande av korruption nödvändigt. Även 
jämlikhet kan leda till ökad effektivitet. Fördelning av inkomst som gynnar de sämst ställda 
genom bland annat utbildning och sjukvård, leder till ökad effektivitet genom att individer blir 
mer benägna att ta risker. Fördelningspolitik som ger trygghet leder till nya företag, nya 
arbetstillfällen, högre konsumtion och därmed högre effektivitet (Hultkrantz & Nilsson 2004). 

2.2 Marknad 

Vid jämvikt på en marknad är den kvantitet som efterfrågas vid ett givet pris (efterfrågan) lika 
med den kvantitet som bjuds ut av företag vid det givna priset (utbud) (Hultkrantz & Nilsson 
2004). Vid jämvikt på marknader där det råder fullständig konkurrens är allokeringen av 
resurser paretoeffektiv (Gravelle & Rees 2004). Vid fullständig konkurrens ska fyra villkor vara 
uppfyllda: företag säljer en homogen produkt som är perfekt substitut till konkurrerande 
företag, företag är pristagare, produktionsfaktorer är rörliga på långsikt och företag och 
konsumenter har perfekt information (Frank 2003). På de flesta marknader råder det dock inte 
fullständig konkurrens. Exempel på detta är när det finns en säljare och många köpare 
(monopol), få säljare och många köpare, (oligopol) många säljare och en köpare (monopsoni) 
och många säljare och få köpare (oligopsoni). Köpare på en marknad där det råder (monposoni) 
eller (oligopsoni) väljer den kombination av pris och kvantitet längs utbudskurvan som 
maximerar dess vinst. Priset ligger under vad priset skulle vara på en marknad med fullständig 
konkurrens och det leder till välfärdsförluster för samhället (Layard & Walters 1978). 

2.2.1 Marknadsmisslyckande 

På marknader där det inte råder fullständig konkurrens kan marknader misslyckas med att 
allokera resurser effektivt och tillståndet kallas för marknadsmisslyckande. Om detta inträffar 
kan det vara möjligt för regeringen att omfördela resurser för att rätta till 
marknadsmisslyckandet. Marknadsmisslyckanden är vanligt förekommande vid exempelvis 
förekomst av monopol och externaliteter. De bakomliggande faktorerna är dock alltid liknande 
och rör sig om äganderättigheter och informations- och transaktionskostnader (Gravelle & Rees 
2004). 

För att marknader ska fungera effektivt är det viktigt med äganderättigheter. Om det råder 
problem med äganderättigheter på en marknad är det antingen på grund av bristfällig 
exkluderbarhet eller bristande överlåtbarhet. Bristande exkluderbarhet uppkommer när det är 
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många individer som har kontroll över en nyttighet och kostnaderna för att ingå kontrakt med 
samtliga som befinner sig på marknaden är mycket höga, exempelvis för sjöar och parker. 
Bristande exkluderbarhet uppkommer även när kostnaderna för att exkludera individer är höga 
och kan orsaka att utbyte av varor inte inträffar. Med bristande överlåtbarhet menas att en 
individ har rätt att exkludera andra individer från att använda nyttigheten till en låg kostnad 
men individen har inte kontrollen att överlåta nyttigheten till en annan individ. Exempel på 
detta är bönder som har rätt att bruka mark men inte att sälja den och hyresgäster som har rätt 
att bo i en lägenhet men inte att sälja den (Gravelle & Rees 2004). 

För att en transaktion av en vara ska vara möjlig behövs information. Informations- och 
transaktionskostnader är kostnader runtomkring en transaktion och består av: sökkostnader, 
kontaktkostnader, kontraktkostnader och kontrollkostnader. För att kostnaderna ska vara låga 
krävs säker information. Under vissa transaktioner kan det vara svårt att få tillgång till säker 
information och kostnaderna kan överstiga vinsten av ett utbyte vilket leder till att utbytet inte 
sker. Det leder till att potentiella vinster av transaktioner inte utnyttjas vilket resulterar i ett 
ineffektivt resursutnyttjande (Gravelle & Rees 2004). Förutom höga kostnader för att få tillgång 
till information kan problem med informationsasymmetri uppstå. Med informationsasymmetri 
menas att någon eller några vet mer om en marknad eller om en vara än andra och de med 
informationsövertag kan under en transaktion utnyttja det till sin fördel. Det finns två former av 
asymmetrisk information som kan leda till problem och ineffektivitet: negativa urval och 
moralisk påfrestning. Negativa urval handlar om svårigheten att få tillgång till information och 
kallas även för dold information vilket kan uppstå exempelvis vid försäljning av begagnade bilar 
där säljaren vet mer än köparen. Med moralisk påfrestning, eller dolda handlingar som det även 
kallas, ligger problemet i att det är svårt att veta om båda parter i en transaktion genomför sin 
del av avtalet. Det kan bland annat uppstå inom försäkringsbranschen.(Hultkrantz & Nilsson 
2004).  

2.3 Reglering 

Om det råder marknadsmisslyckande kan det vara möjligt för regeringen att förbättra 
situationen på marknaden genom regleringar (Gravelle & Rees 2004). Staten kan reglera 
marknaden och förändra effektiviteten genom att bestämma vilka varor och hur mycket som ska 
produceras och distribueras samt genom att omallokera resurser. Genom att omfördela eller 
inte omfördela resurser bestämmer regeringen vem som ska få relativt mer av samhällets 
resurser. På så sätt fördelar alla regleringar välfärd på något sätt (Perloff 2008). Det finns många 
anledningar till att en regering väljer att gå in och reglera en marknad och det kan vara 
exempelvis för att rätta till marknadsmisslyckanden eller för att förändra inkomstfördelningen. 
För att omfördela resurser kan regeringen använda sig av flertalet verktyg. Regeringen kan 
bland annat skapa eller göra förändringar i de lagar som gäller äganderättigheter för varor och 
tjänster, påverka priser genom skatter och subventioner, bli en aktör på marknaden och under 
monopol sälja till marginalkostnad och införa importsubventioner eller exportkvoter (Gravelle 
& Rees 2004). 

2.3.1 Regleringsmisslyckande 

En reglering är inte alltid det bästa för samhället och kan resultera i ett regleringsmisslyckande. 
Om det inte råder marknadsmisslyckande kommer en reglering att leda till minskad effektivitet. 
Ur fördelningsperspektiv kan dock regleringar ändå vara motiverade (Gravelle & Rees 2004). I 
beslutsfasen bör problemen med marknadsmisslyckandet ställas mot problem som kan uppstå 
med ett eventuellt regleringsmisslyckande (Hultkrantz & Nilsson 2004). Två faktorer som kan 
ha negativ inverkan vid utformandet av en reglering är icke-altruism och 
informationskostnader. Icke-altruism skapar problem genom att de som ska ta beslut i frågan, 
de som har möjlighet att påverka eller de som ska implementera politiken, inte alltid kommer att 
handla efter vad som är bäst för samhället och vad som leder till en paretoeffektiv allokering av 
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resurser utan istället handla efter eget intresse. Det kan vara svårt för regeringen att få tillgång 
till tillräckligt med information för att fatta rätt beslut eller för att kontrollera att besluten 
implementeras rätt. Det kan leda till höga informationskostnaderna (Gravelle & Rees 2004). 
Problem med informationsasymmetri är också vanligt förekommande då aktörer på marknaden 
vet mer om hur marknaden fungerar än vad regeringen gör och inflytelserika aktörer på 
marknaden kan utnyttja detta till sin fördel. En reglering kan därför få andra effekter på 
marknaden än det var tänkt från början och kan resultera i icke önskvärda resultat. Ett annat 
problem är att regleringar även påverkar andra marknader än den marknad som regleras då 
marknader är nära sammankopplade i en marknadsekonomi (Hultkrantz & Nilsson 2004). 

Om det råder regleringsmisslyckande på en marknad kan en liberalisering leda till ökad 
effektivitet och ge ökade möjligheter för befolkningen i ett samhälle. Det kan dock uppstå 
problem på kort och medellångsikt för vissa utsatta grupper på grund av att marknader, 
arbetskraft och investeringar inte reagerar tillräckligt snabbt på förändringar. Det är därför 
viktigt att en liberalisering följs av andra reformer såsom förbättring av infrastruktur och det 
sociala systemet för att skydda de som är utsatta. Ett stort problem vid liberalisering av 
marknader är att det ofta råder informationsasymmetri mellan aktörer på marknaden och 
regeringen och ofta utnyttjar aktörer på marknaden vilket resulterar i ett motverkande av 
liberaliseringens syfte (World Bank 2005). 

Ekonomisk avkastning (economic rent) är den vinst som en person erhåller i jämförelse med ett 
annat alternativ. Exempelvis vid ägande av mark som innehåller mineraler. Den ekonomiska 
avkastningen, vinsten, är skillnaden mellan att utvinna mineraler ur marken och att bruka 
marken som jordbruksmark, vilket är den alternativa avkastningen. Regeringen i ett land kan 
skapa ekonomisk avkastning på olika sätt, det sker oftast genom instiftande av tillstånd och 
licenser för ekonomisk aktivitet. Det kan röra sig om tillstånd för att bruka mark, bilda företag 
eller importera varor. Tillstånd och licenser kan leda till minskad ekonomisk aktivitet och leda 
till ineffektivitet. Det kan även leda till ökad ekonomisk aktivitet vilket är fallet för patent då 
incitamenten för att uppfinna ökar om det finns möjlighet att få patent på produkten. Ekonomisk 
avkastning ger ofta upphov till räntesökande beteende (rent-seeking), som är ett beteende där 
personer tävlar om att få tillgång till exempelvis licenser (Meier & Rauch 2005). 
Välfärdsförluster kan uppstå om resurser som skulle kunna användas i produktion istället 
används för räntesökande beteende (Gravelle & Rees 2004). Räntesökande beteende kan vara 
lagligt i form av exempelvis köbildningar men också ta en olaglig form genom exempelvis 
smuggling, mutning eller korruption (Meier & Rauch 2005). Räntesökande beteende kan 
uppkomma även om regleringar som staten inför är välmenande. Det anses dock vanligare att 
det uppkommer på grund av att intressegrupper pressar regeringen att genomföra regleringar 
som gynnar dessa, vilket även kan leda till regleringsmisslyckanden (Meier & Rauch 2005). 

2.4 Migration 

Produktionsfaktorers rörlighet leder till ökad effektivitet och därmed ekonomiska vinster då 
produktionsfaktorer kan allokeras till den produktion där de levererar störst nytta för 
samhället. Migration är en form av rörlighet av en produktionsfaktor, arbetskraft. 
Arbetskraftens marginalproduktivitet är avtagande med vilket menas att varje extra arbetare 
inom en produktion av en vara såsom ris tillför mindre ökning i volym än föregående arbetare 
som anställdes. I figur 3 visas total mängd arbetskraft av sträckan mellan (A) och (B). (A) och (B) 
kan vara exempelvis olika länder eller olika regioner. Kurvorna (a) och (b) visar 
marginalproduktiviteten för (A) och (B) beroende på fördelning av arbetskraft. Lönen i varje 
land eller region bestäms av efterfrågad mängd arbetskraft och marginalproduktivitetskurvan 
kan därmed ses som efterfrågekurvan för arbetskraft. I figur 3 visas fördelning av arbetskraft 
när migration inte är möjlig, punkt (C). I detta läge är marginalproduktiviteten högre i (B) än i 
(A) och detsamma gäller för lönen. Här existerar det en allokeringsförlust i form av (f). Om 
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migration var möjlig skulle arbetskraft immigrera till (B) från (A) tills lönen och 
marginalproduktiviteten var samma i både (A) och (B). Resultatet blir att den sammanlagda 
produktionen ökar vilket resulterar i en ekonomisk vinst för samhället (Lundberg 1995).  

 

Figur 3 Arbetskraftsefterfrågan, löner och migration (efter Lundberg 1995, s. 80) 

2.5 Ojämlikhetsfällan 

Ojämlikhetsfällan är ett relativt nytt ekonomiskt begrepp och uppkom i samband med 
Världsbankens årliga rapport för utveckling. Världsbanken väljer varje år ämnen och frågor som 
de anser är viktiga för utvecklingen i ett land, 2006 års upplaga innefattade rättvisa i förhållande 
till utveckling, The World Development Report 2006 Equity and Development. I rapporten 
definieras begreppet ojämlikhetsfälla som ekonomisk, politisk och social ojämlikhet som 
tillsammans skapar ett ihållande tillstånd med olika möjligheter för olika grupper i samhället. 
Världsbanken vill med rapporten lyfta fram möjligheten för samspel mellan effektivitet och 
rättvisa och att större rättvisa inte behöver betyda effektivitetsförluster utan att ett samhälle 
kan vinna effektivitet av att ge invånare utökade möjligheter, genom att häva en ojämlikhetsfälla 
(Bourguignon et al. 2006). 

2.5.1 Rättvisa och effektivitet 

I artikeln “Equity, efficiency and inequality traps: A research Agenda” definieras begreppet 
tydligare av Bourguignon et al. (2006). Deras syfte med artikeln är att klargöra begreppet och 
visa på vidare forskning. I artikeln definierar Bourguignon et al. (2006) effektivitet, rättvisa och 
ojämlikhetsfällan. För att definiera rättvisa använder de sig av Världsbankens definition ”Equal 
opportunitues and avoidance of absolute deprivation”, jämlika möjligheter och att hjälpa de som 
har det sämst ställt. Den definition av jämlika möjligheter som Världsbanken använder sig av 
menar Roemer har tagits fram av Ronald Dworkin. Dworkin definierar rättvisa som lika 
möjligheter men inte nödvändigtvis lika utfall. Senare har definitionen utvecklats av Richard 
Arneson och G.A Cohen där de visar på vilken den optimala politiken ett samhälle ska välja för 
att uppnå jämlika möjligheter. Roemer har därefter utvecklat begreppet till en ekonomisk 
algoritm. För att analysera jämlika möjligheter menar Roemer att distribution av fördelar bör 
undersökas. Fördel (u) är exempelvis inkomst, utbildning, hälsa eller välfärd. En individs fördel 
beror på individens ansträngningar (e) som individen kan anses ansvara för. Omständigheter (c) 
är miljöfaktorer som individen inte kan påverka exempelvis det land en person föds i, region, 
social och kulturell tillhörighet, kön och hudfärg. En individs fördel påverkas även av den politik 

MP 
b 

MP 
a 

B A D C 

f 
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(p) som samhället har valt av möjlig politik (P) (Roemer 1998; 2006). Detta resulterar i en 
fördelsfunktion: 

𝑢(𝑐, 𝑒,𝑝) 

Roemer delar därefter in samhället i grupper där varje grupp innehåller individer som har 
samma omständigheter. Politiken inom en grupp av individer är samma. Ansträngning varierar 
dock mellan och inom grupper och det råder ett positivt samband mellan ansträngning och 
fördel. Roemer menar dock att ansträngning inte kan ses som helt exogen från omständigheter. 
Ansträngning är ett personligt val men kan även påverkas av omständigheter. Exempelvis att en 
individ väljer att anstränga sig i skolan för att det ska vara möjligt att läsa vidare på en högre 
utbildning påverkas av omständigheter såsom om föräldrarna har studerat på en högre nivå. Har 
de inte det är risken stor att individen inte kan se någon anledning till att anstränga sig. 
Eftersom ansträngningar skiljer sig inom grupper menar Roemer att individerna kan rangordnas 
i centiler (π) efter ansträngning. Den optimala politiken för jämlika möjligheter maximerar 
fördelar inom de grupper som har det sämst och lägger lika vikt vid att öka fördelar för alla 
centiler i distributionen av fördelar (Roemer 1998, 2006). 

Bourguignon et al. (2006) väljer att definiera effektivitet som ekonomisk effektivitet: att 
maximera största möjliga värde av produktion eller i det här fallet fördel, givet ett 
produktionsmöjlighetsset. De menar även att en omfördelning är effektiv om det är möjligt att 
kompensera förlorarna, det vill säga Kaldor-Hicks effektivitet. Det maximerar nyttan i ett 
samhälle och kan ses som utilitarism på det sätt som Bentham förespråkade. Men världsbanken 
menar inte att effektivitet och politiken för jämlika möjligheter kommer att ha samma lösning då 
det är olika problem. De menar att många länder är i en position där det både råder ineffektivitet 
och orättvisa. Genom att välja en politik som leder till högre jämlikhet kan det även leda till 
högre effektivitet (Bourguignon et al. 2006). 

2.5.2 Ojämlikhetsfällan definierad 

Ojämlikhetsfällan bör skiljas från ett begrepp som har funnits betydligt längre och som kallas för 
fattigdomsfällan (poverty trap) (World Bank 2005). Det finns en del likheter mellan begreppen 
men för uppsatsens syfte är det viktigt att förstå skillnaden mellan begreppen. Rao (2006) 
beskriver fattigdomsfällan som att det är när fattiga fastnar i fattigdom på grund av bristande 
tillgång till resurser vilket genererar fortsatt brist på resurser och leder till ett tillstånd som är 
mycket svårt att ta sig ur. Ett exempel på detta ges av Bourguignon et al. (2006). När det råder 
brist på mat leder det till att fattiga blir svaga och inte orkar arbeta och därmed inte kan få 
någon inkomst. Det resulterar i ännu större brist på mat och ett tillstånd som är mycket svårt för 
de fattiga at ta sig ur.  

Ojämlikhetsfällan är även som att fastna i ett tillstånd av fattigdom, skillnaden är dock att i en 
ojämlikhetsfälla samarbetar ekonomiska, sociala och politiska ojämlikheter för att hålla 
samhället på en stabil nivå, för att skydda de rika från att röra sig ner och hindra de fattiga från 
att röra sig upp (Rao 2006). Bourguignon et al. (2006) menar att en ojämlikhetsfälla kan 
beskrivas av relativa fördelar, de fattiga kan få det bättre men inte relativt sett jämfört med de 
rika utan denna ojämlikhet består. 

2.5.3 Ojämlikhetsfällans bestämmande faktorer 

En av huvudkaraktärerna i begreppet är enligt Bourguignon et al. (2006) att fällan är ihållande 
över tiden vilket innebär att fördelsfunktionen för individ (i) av gruppen (g) för en tidsperiod (t) 
blir: 

𝑢𝑡
𝑖𝑔
= 𝑢 𝑐𝑡

𝑔
, 𝑒𝑡

𝑖𝑔
,𝑝𝑡  
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Bourguignon et al. (2006) menar att det krävs två generella antaganden för att definiera en 
ojämlikhetsfälla. Det första antagandet är att den relativa distributionen av fördelar är ihållande 
över tiden och beror på relationen mellan grupper eller distributionen i samhället. Detta kan 
bero på att fördelarna för en viss grupp idag till viss del beror på tidigare generationers fördelar. 
Det andra antagandet är att även en individs ansträngningar idag kan bero på sin egen eller 
tidigare generations fördelar och även på tidigare distribution av fördelar. Bourguignon et al. 
(2006) antar att det finns flera långsiktiga jämvikter som kan nås av denna process. En 
långsiktig jämvikt definieras som ojämlikhetsfälla om distributionen av fördelar för en grupp i 
samhället (g) domineras av en annan grupp i samhället grupp (h) och det existerar en långsiktig 
jämvikt där sambandet inte finns. Med att grupp (g) domineras av grupp (h) menas att grupp (g) 
får färre fördelar än grupp (h) och individerna i grupp (g) är i en sämre situation än vad de 
skulle kunna vara i ett annat jämviktsläge. För att det ska vara en ojämlikhetsfälla ska det även 
vara mycket svårt att röra sig mellan grupper (Bourguignon et al. 2006). 

Figur 4 visar möjliga kombinationer av möjligheter mellan två grupper i ett samhälle. 
”Opportunity possibility frontier” visar maximalt utnyttjande av möjligheter givet mängd 
resurser och teknologi som finns att tillgå i samhället. Om grupp två (G2) har begränsade 
möjligheter är det möjligt, vilket ses av kurvans form, att båda grupperna kan vinna på ökade 
möjligheter för grupp två. Förbättringar av möjligheter för de fattigaste kan därmed i vissa fall 
vara paretoförändringar. Det kan i vissa fall uppstå ”tradeoffs” mellan effektivitet och rättvisa. 
Detta kan uppstå om samhället exempelvis befinner sig i punkt (B) som står för maximal nytta 
såsom Bentham definierar det och i det här fallet maximala möjligheter i samhället. En 
förbättring av fördelar för grupp två skulle leda till en förflyttning närmare punkt (R) som står 
för Rawls teori om rättvisa, att den fattigaste gruppens fördelar ska maximeras. En förflyttning 
från (B) till (R) skulle därmed innebära en minskning av effektivitet men ökad rättvisa. Vid 
punkt (E) är möjligheterna lika mellan grupp ett och två och visar att en förflyttning från (B) 
skulle innebära minskad effektivitet. Samhällen befinner sig dock ofta utanför ”opportunity 
possibility frontier” såsom i punkt (X) och en förflyttning i nordvästlig riktning kan leda till både 
högre effektivitet och större jämlikhet (World Bank 2005). 

 

Figur 4 Grafen illustrerar möjliga kombinationer av möjligheter mellan två grupper i ett samhälle 
(World Bank 2005, s. 78) 
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Eftersom grunden i ojämlikhetsfällor är ojämlika möjligheter kan punkt (E) i figur 4 inte vara en 
ojämlikhetsfälla eftersom jämlika möjligheter maximeras här. Det är dock möjligt att punkt (R) 
är en ojämlikhetsfälla om de fattigaste, vilkas fördelar ska maximeras, domineras av en annan 
grupp och det är möjligt att uppnå en punkt såsom (E). Detta gäller även för punkt (B), en 
effektiv jämvikt kan vara en ojämlikhetsfälla om en grupp domineras av en annan vad gäller 
fördelar. (Bourguignon et al. 2006). 

För att fastställa existensen av en ojämlikhetsfälla föreslår Bourguignon et al. (2006) att 
undersöka socioekonomiska rörlighetsmönster och brist på konvergens mellan grupper. Detta 
kan ses genom bland annat skillnad i inkomst, olika möjligheter på grund av kön och hudfärg och 
tillgång till utbildning, sjukvård och investeringsmöjligheter. Det måste även fastställas att det 
existerar ett annat långsiktigt jämviktsläge utan en ojämlikhetsfälla. Om det existerar en 
ojämlikhetsfälla och ett alternativt jämviktsläge är nästa steg att fastställa vad som orsakar 
fällan. Bourguignon et al. (2006) delar in orsaker i tre delar: omständigheter, politik och 
ansträngningar som formas av kultur. Ett exempel på en ojämlikhetsfälla som är mycket vanlig 
är marknadsmisslyckande tillsammans med institutioner som är till förmån för eliten 
(Bourguignon et al. 2006).  

Bourguignon et al. (2006) hävdar att det finns tre sätt att häva en ojämlikhetsfälla, genom yttre 
chock, förändring av politiken och förändring av ansträngningar. Med yttre chock menas att 
marknader öppnas upp eller en förändring av globala faktorpriser. För att förändra 
ansträngningar krävs en förändring av attityden bland befolkningen menar Bourguignon et al. 
(2006). 
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3. Vietnams ekonomi 

I följande kapitel ges en kort översikt av reformationen av ekonomin som följs av rådande 

förhållande i Vietnam vad gäller ekonomi, regeringen och skillnader mellan stad och landsbygd. 

Källmaterialet i kapitlet är både från sekundära källor och från intervjuer. 

3.1 Reformer av ekonomin 

En reformation av landets ekonomi har pågått under många år och pågår än idag. Vietnam rör 
sig från planekonomi till marknadsekonomi. Under åren 1954-1980 utvecklades den 
socialistiska ekonomin i Vietnam och landet fick då den speciella struktur av ekonomi, 
institutioner och maktfördelning som är kvar än idag. Mellan åren 1954 och 1975 var Vietnam 
delat i två, nord och syd. Att landet har varit delat i två har haft stor inverkan på den ekonomiska 
strukturen och det är än idag stora skillnader mellan nord och syd Vietnam. Under åren när 
landet var uppdelat fördes vitt skild politik i nord och syd. I syd Vietnam utvecklades en 
kapitalistisk ekonomi som gynnade byråkrater, markägare och överklassen. Jordbrukssektorn 
kommersialiserades till viss del och marknadskrafter fick verka. I nord Vietnam koncentrerades 
politiken runt landsbygden och bönderna. Under 1950-talet genomfördes jordbruksreformer 
som bestod av landreformer och hyressänkningar. Under dessa reformer återdistribuerades 
land från de rika markägarna till de fattiga bönderna. Reformerna fortsatte senare i form av 
kollektivisering av jordbruket. År 1975 återförenades landet och nordregimen, Vietnams 
Kommunistiska parti, tog makten. Vietnam fick problem med låg produktion och produktivitet 
och regeringen förstod att det krävdes reformer av ekonomin (Beresford 1988; 2001). 
Kollektiviseringen av jordbruket var en anledning till låg produktivitet som bland annat 
resulterade i brist på ris vilket tvingade landet att importera stora mängder ris (Kokko 2008). 

I december 1986 sammankallade Vietnams Kommunistiska parti till en kongress med anledning 
av att landet stod inför en stor ekonomisk kris med bland annat en inflation på närmare 600 
procent. Under kongressen beslutades att den centralplanerade ekonomin inte fungerade och 
landet istället skulle röra sig mot en marknadsekonomi. Kongressen, som kallas Doi Moi 
kongressen, anses vara det som satte igång reformprocessen av det ekonomiska och politiska 
systemet (Ljunggren 1997). Reformerna kom igång på allvar år 1989 och har haft stor positiv 
effekt på landets ekonomi. En av reformerna genomfördes inom jordbruket i form av att mark 
distribuerades för en period av 15 år under vilken bönderna tilläts bestämma vad som odlades 
och de fick sedan sälja produktionen till marknadspris. Detta ledde till viss del till en 
dekollektivisering av jordbruket, produktionen och produktiviteten steg och landet gick bland 
annat från att vara nettoimportör av ris till nettoexportör (Beresford 2001).   

3.2 Ekonomisk tillväxt och inflation 

Det har gått bra för landets ekonomi de senaste 18 åren. Till stor del beror tillväxten på ökad 
export som även var ett av huvudsyftena med Doi Moi reformen. Vietnams tillväxt har de senaste 
tio åren varit runt 7 procent vilket kan ses i figur 5. Under år 2008 uppnådde landet en tillväxt 
på 6,2 procent trots den ekonomiska krisen, dock en nedgång från föregående år med 2,3 
procent (GSO 1 2009-03-24; GSO 2 2009; Kokko 2008 s. 134). 
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Figur 5 Ekonomisk tillväxt (efter GSO 1 2009-03-24; GSO 2 2009; Kokko 2008 s. 134) 

Vietnam har haft stora problem med hög inflation och mellan åren 1986-1988 var inflationen 
runt 400 procent. Efter Doi Moi reformen minskade inflationen drastiskt och har legat på en 
lägre nivå under 1990-talet och början av 2000-talet vilket visas i figur 6 (Kokko 2008). År 2007 
började inflationen stiga igen och inflationen har varit mycket hög det senaste året eftersom 
regeringen har lagt fokus på ekonomisk tillväxt och att utöka exportsektorn. Regeringen började 
under år 2008 ändra inriktning för att motverka inflationen. Den årliga inflationen förväntas bli 
28,5 procent för år 2008. I julimånad hade livsmedelspriserna stigit med 44,2 procent sedan juli 
förra året (Economist Intelligence Unit 2008). 
 
 

 

Figur 6 Inflation (efter Economist Intelligence Unit 2008; Kokko 2008) 
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3.3 Regeringen 

Vietnam är en enpartistat och styrs av Vietnams Kommunistiska parti (Kokko 2008). Det finns 
ett visst missnöje bland mindre grupper mot regeringen men ännu har inte majoriteten visat 
någon önskan om politisk förändring (Economist Intelligence Unit 2008). Allmänheten kräver 
allt mer ansvar av regeringen och maktmissbruk ogillas. Det finns dock ännu ingen opposition 
som utmanar regeringen (Sveriges Ambassad Hanoi 2008). Regeringen är medveten om att för 
att kunna behålla kontrollen är det viktigt med fortsatt social stabilitet och därför förväntas 
budgeten för sociala förmåner öka (Economist Intelligence Unit 2008). Det sociala skyddsnätet i 
Vietnam är relativt tunt och ojämlikheten mellan fattiga och rika har ökat. Därför ökar 
påtryckningarna vad gäller att förbättra de fattigas situation. Reformer för att förbättra det 
sociala skyddsnätet har genomförts och fler reformer är i planeringsstadiet (Sveriges Ambassad 
Hanoi 2008). Den rådande situationen med ekonomisk instabilitet och hög inflation sätter stor 
press på regeringen som får arbeta för att behålla politisk stabilitet. Ett orosmoment för 
regeringen är att ekonomin saktar ner då lönerna inte förväntas öka i samma takt som 
inflationen (Economist Intelligence Unit 2008). 
 
Ett annat orosmoment för regeringen är ökade påtryckningar för att bekämpa korruption 
(Sveriges Ambassad Hanoi 2008). Vietnam har stora problem med korruption och enligt 
Beresford (2001) är bristen på insyn och öppenhet i statens arbete och korruption en 
bidragande faktor till ojämlikhet inom landet. Korruption är mycket vanligt i alla delar av det 
vietnamesiska samhället (Kokko 2008). Varje år rankar Transperancy International korruption i 
en stor del av världens länder. Vietnam rankades år 2008 på plats nummer 121 av 180 länder, 
med ett index på 2,7. Där 10 står för ingen korruption och 1 står för mycket hög korruption 
(Transparency International 2009-03-06). Insyn och öppenhet i statens arbete är mycket 
begränsat vilket visas av Freedom House rankning av länder där frihet samt politiska och civila 
rättigheter bedöms. För frihet kan ett land rankas som fritt, delvis fritt eller inte fritt, Vietnam 
rankas som inte fritt. Politiska och civila rättigheter rankas på en skala från 1 till 7, med 1 som 
högsta nivå av frihet och 7 som lägsta nivå. Vietnam har under de flesta år fått 7 på båda dessa 
men har under senare år pendlat mellan 5, 6 och 7. För 2007 rankades Vietnam med en 7:a på 
politiska rättigheter och en 5:a på civila rättigheter (Freedom House 2009-04-09). Korruption 
existerar både på hög och låg nivå. På låg nivå sker det bland annat inom sjukvård, utbildning 
och inom polisen. På hög nivå råder korruption inom regeringen, partiet och statliga företag 
(Kokko 2008). 

Vietnam har tidigare satsat på att upprätthålla en hög nivå av läs- och skrivkunnighet samt 
tillgång till sjukvård. Efter Doi Moi reformen år 1986 minskade investeringarna för sjukvård och 
utbildning från staten. Lärare och sjukvårdspersonal hade inte längre råd att jobba kvar på 
grund av låg lön, skolor började ta extra avgifter av föräldrarna och de som hade råd investerade 
i extra utbildning. Brist på tillgång till sjukvård har lett till ett ökat användande av 
självmedicinering då marknadsekonomin har gett en ökad tillgång till mediciner (Beresford 
2001). Kvaliteten på sjukvården har blivit bättre men distributionen av sjukvård är inte jämt 
fördelad mellan regioner och socialgrupper inom samhället (Kokko 2008). Det är stor skillnad i 
utbildningsnivå mellan pojkar och flickor (Beresford 2001). Fortfarande är grundutbildning en 
viktig del av politiken och deltagandet är högt, 90 procent av alla som bör gå i 
grundskoleutbildning gör det, vilket kan ses i tabell 1. Detsamma gäller inte i lika stor 
utsträckning för högre utbildning där ungdomar från fattiga familjer har särskilt svårt att få 
tillgång till utbildning (Kokko 2008). 
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Utbildningsnivå Alla Rikaste kvintilen Fattigaste kvintilen 

Grundskoleutbildning 
 1993 
 2002 

87 93 72 

90 95 84 

Högstadiet 
 1993 
 2002 

30 55 12 

72 86 54 

Gymnasiet 
 1993 
 2002 

17 21 1 

42 67 17 

Universitet/högskola 
 1993 
 2002 

3 9 0 

9 29 0,4 

 

Tabell 1 Deltagande i utbildning i procent (SRV 2005; Nguyen 2004, se Kokko 2008 s. 215) 

3.4 Stad och landsbygd 

Inkomsten har ökat för Vietnams befolkning. Inkomstskillnaderna mellan fattiga och rika och 
mellan landsbygd och stad har ökat (Loi 2005). Medelinkomsten i städerna är dubbelt så hög 
som på landsbygden, vilket kan ses i figur 7 (GSO 3 2009-03-24). Enligt Thin1 är skillnaden i 
inkomst ännu större mellan minoritetsområden och centrala Vietnam i jämförelse med städerna. 
Inkomstskillnaden mellan hushåll inom en region har också ökat.2 Enligt Dzung3 har 
inkomstskillnaden mellan stad och landsbygd minskat något efter år 2006 på grund av stigande 
priser på produktionen. Dzung är dock osäker på hur den senaste priskrisen har påverkat 
inkomstskillnaden och han är orolig för att det kan ha lett till ökad inkomstskillnad. 
Levnadsutgifterna i städerna är högre än på landsbygden, vilket kan ses i figur 7, men 
befolkningen i städerna har trots detta mer kvar efter att alla utgifter är betalda än vad 
befolkningen på landsbygden har (GSO 3 2009-03-24). 

                                                                 

 

1
  Le Duc Thin, Deputy Director of the Division of Agrian System at the Institute of Policy and Strategy for 

Agriculture and Rural Development (IPSARD), Intervju 2008-10-17 Hanoi, Vietnam. 
2
 Thin 2008-10-17 

3
 Nguyen The Dzung, Operations Officer at the Section for Rural Development at the World Bank, Intervju 2008-

10-14 Hanoi, Vietnam. 
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Figur 7 Inkomst och levnadsutgifter för landsbygd respektive stadsbygd (GSO 3 2009-03-24; GSO 4 
2009-03-24) 

Fattigdomen i Vietnam har minskat, vilket kan ses i figur 8 (Loi 2005). Fattigdomen var under år 
2008 cirka 14 procent och av dessa lever 93 procent på landsbygden. Cirka 75 procent av 
Vietnamns befolkning bor på landsbygden och hälften av dessa är sysselsatta inom jordbruket 
(Sveriges Ambassad Hanoi 2008). Jordbruket har utvecklats mycket och det har bidragit till att 
minska fattigdom, öka tillgången till livsmedel och ökad inkomst på landsbygden. Fattigdom är 
dock fortfarande ett stort problem och ett stort hinder för fortsatt utveckling för landsbygden 
(Nhat &Van). Thin4 anser att inflationen under senaste året har lett till att fattigdomen har ökat 
och till att hushåll har fallit tillbaka i fattigdom. Enligt Dzung5 har fattigdom i städerna minskat 
under lång tid. Ekonomisk utveckling har gynnat befolkningen i städerna mer än befolkningen 
på landsbygden. Ett problem är att det finns ett stort mörkertal i städerna med människor som 
har migrerat från landsbygden till städerna och som inte fångas upp i statistiken. Dessa är oftast 
fattigare än resten av befolkningen i städerna. 6 
 

                                                                 

 

4
 Thin 2008-10-17 

5
 Dzung 2008-10-14 

6
 Dzung 2008-10-14 
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Figur 8 Fattigdom i procent (GSO 2 2009; GSO 5 2009-03-24) 

Vietnams befolkningstillväxt är mycket hög och har varit runt en miljon de senaste åren. Den allt 
större befolkningen har bland annat lett till obalans med ekonomiska resurser. Störst problem 
är detta på landsbygden där förhållandet mellan land och arbetskraft är i obalans med 
arbetskraft som ”abundant factor” och land som ”scarce factor”. En konsekvens av detta är att 
många på landsbygden är hel- eller deltidsarbetslösa. I vissa regioner råder det stor brist på land 
och dessa regioner måste befolkningen försörja sig på andra sätt vilket är mycket svårt. En sista 
utväg blir därför för många att söka sig till städerna (Loi 2005). 

Sedan Doi Moi reformen år 1986 har industrialiseringen, och som ett resultat av detta 
urbaniseringen, ökat kraftigt. Industrialiseringen har tagit mark från jordbruket från bland 
annat risproduktionen (Loi 2005). Urbaniseringen ökar allt mer och för regeringen är migration 
från landsbygd till stad ett stort problem (Sveriges Ambassad Hanoi 2008). Regeringen är inte 
positivt inställd till migration från landsbygden till städerna och har infört regleringar för att 
försöka förhindra det. Exempelvis får endast de som äger en bostad registrera sig som boende i 
en stad. Detta skapar problem för många immigranter då de inte kan registrera sig vilket krävs 
för att få tillgång till sociala tjänster såsom utbildning och sjukvård. Eftersom många 
immigranter inte har möjlighet att skriva sig i staden där de bor är det mycket svårt att 
uppskatta hur många det är som bor i städerna och hur stor migrationen är. Trots alla problem 
anser majoriteten av immigranter att de har det bättre i städerna än på landsbygden (Loi 2005). 
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4. Rismarknaden 

I kapitlet följer en beskrivning av rismarknaden; aktörer på marknaden, produktion, vilka 
regleringar som påverkar marknaden, export, pris och produktivitet. Källmaterialet består av både 
intervjuer och sekundära källor. 

Ris har alltid varit och är än idag en viktig vara för Vietnam av främst två anledningar, 
konsumtion och export. Den årliga konsumtionen för Vietnam beräknades till cirka 150 
kilogram ris per person och år, under år 2004. Detta är dock en minskning sedan år 1998 med 
cirka 12 procent vilket beror på ökad inkomst och lättare tillgång till andra varor (Vietnam´s 
Rice Yearbook for 2007 and Perspectives on 2008). Enligt Dzung7 har en högre inkomstnivå 
även lett till en ökad efterfrågan på ris av hög kvalitet, både från den inhemska marknaden och 
från den internationella marknaden. Dzung menar att Vietnam är i behov av att förändra 
produktionsmönstret och förbättra kvaliteten för att inte förlora marknadsandelar på 
världsmarknaden. Stora förändringar har dock genomförts på rismarknaden sedan Doi Moi 
reformen år 1986 som bland annat ledde till att Vietnam gick från att vara risimportör till 
risexportör. Ris är idag en av Vietnams viktigaste exportvaror (Minot & Goletti 2000). Vietnam 
är världens näst största risexportör, efter Thailand, och tillsammans står de för nästan hälften av 
allt ris som exporteras globalt. Vietnam stod år 2007 för 16 procent av risexporten och Thailand 
stod för 29 procent (Vietnam´s Rice Yearbook for 2007 and Perspectives on 2008). Exempel på 
reformförändringar som har bidragit till detta är bland annat att hushållen gjordes ansvariga för 
produktionen, 15-åriga användningsrättigheter för att bruka mark infördes och marknaden 
tilläts, i större utsträckning, styra det inhemska priset på ris. Detta medförde stora positiva 
effekter på produktionen av ris och för landets ekonomi (Haughton, Duc, Binh & Fetzer 2004). 

4.1 Aktörer på marknaden 

Rismarknaden beskrivs av Dzung8 som en väldigt tunn marknad, vilket innebär att marknaden 
reagerar kraftigt på yttre händelser. En relativt liten förändring av efterfrågan/utbud på ris 
leder till en stor förändring av priset. Orsaken menar Dzung är att det finns ett begränsat utbud 
av ris. När det sker en efterfrågeökning blir det brist på ris vilket resulterar i en stor prisökning. 
Enligt Thin9 fungerar marknadsmekanismen på rismarknaden bättre i norr än i söder. Detta 
beror på att det råder större konkurrens på den inhemska rismarknaden och produktionen av 
ris i norra delen av Vietnam till största delen säljs på den inhemska marknaden. I söder 
produceras största delen av det ris som exporteras och hur mycket som får exporteras 
kontrolleras av regeringen. Konkurrensen är därför mer begränsad i söder menar Thin10.  

Många aktörer är verksamma på rismarknaden. För att visa hur marknaden fungerar tas här 
Mekong Deltat som exempel. Mekong Deltat ligger i södra Vietnam och producerar ris till både 
den inhemska marknaden och för export. I figur 9 visas hur aktörer på marknaden samarbetar. 
Heldragen linje står för paddy, innan riset har behandlats, och streckad linje står för ris. Bönder 
är de första aktörerna på marknaden. Rismarknaden kan sedan delas in i tre grupper av aktörer: 
köpmän, mäklare och stödenheter (facilitator). Köpmän kan delas in i grupper om: samlare 
(assemblers), privata grossister, privata riskvarnar och polerare, privata detaljhandlare och 
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statligt ägda företag ”State Owned Enterprises” (SOE). Samlare finns som lokala samlare och 
grossistsamlare. Lokala samlare köper små mängder paddy från bönder och transporterar det 
till riskvarnar, SOE:s eller säljer det på den lokala marknaden. Grossistsamlare köper stora 
mängder paddy från bönderna och skeppar stora mängder till riskvarnarna. Privata grossister 
köper stora mängder brunt eller malt ris från privata riskvarnar/polerare och säljer det vidare 
till SOE:s eller skeppar stora mängder ris till andra provinser. Privata riskvarnar/polerare köper 
paddy från bönder, samlare eller grossister och levererar ris till andra polerare, grossister eller 
SOE:s. Privata detaljhandlare säljer ris som de köpt från grossister och privata riskvarnar på 
detaljmarknaden (Hai 2003). 

 

Figur 9 Aktörer på rismarknaden i Mekong deltat (efter Hai 2003 s. 89) 
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SOE:s har olika funktioner och består av stora risförsäljare som köper paddy och ris från bönder, 
grossister och privata riskvarnar som de sedan exporterar eller säljer till andra provinser för 
inhemsk konsumtion. SOE:s olika funktioner är inköpare som lagrar och transporterar paddy till 
riskvarnar. Riskvarnarna köper och säljer inte ris utan maler och polerar, sedan säljs riset av 
grossister till export och av detaljhandlare för inhemsk konsumtion. Innan liberaliseringen av 
rismarknaden fick SOE:s mycket hjälp av regeringen men de använder nu eget kapital för att 
finansiera verksamheten. Trots liberaliseringen kontrollerar fortfarande SOE:s största delen av 
exporten på grund av att majoriteten av företag som har licens att exportera är SOE:s. Den 
inhemska marknaden domineras dock av privata aktörer (Hai 2003). 

Vissa privata risaktörer agerar som mäklare på så sätt att de får en kommission. Mäklare äger 
inte ris men de har god kännedom och bra kontakter och de arbetar som en mellanhand och 
köper och säljer ris och får mellanskillnaden som vinst. Mäklare arbetar även som förhandlare 
mellan aktörer på marknaden. Aktörer som kallas för stödenheter arbetar inom olika områden. 
Den vanligaste på rismarknaden är i form av transportjänster och lagerhållning av ris. Andra 
stödenheter är banker, kvalitets kontroller, skattekontor och andra aktörer inom 
marknadsreglering (Hai 2003).  

4.2 Produktion 

De flesta bondgårdar i Vietnam är småskaliga med mellan 2-3 arbetare per gård och det är även 
vanligt med produktion endast för självhushållning.11 Cirka 80 procent av Vietnams befolkning 
på landsbygden odlar ris och cirka 45 procent säljer ris (Minot & Goletti 2000). På grund av 
många mellanhänder på den inhemska marknaden går stor del av böndernas vinst förlorad och 
de får en liten del av det pris som riset säljs för menar Dzung12. På grund av att böndernas vinst 
av att odla ris är låg är det vanligare att ris odlas av fattiga hushåll på landsbygden (Minot & 
Goletti 2000). Vietnams yta består till stor del av bergsbygd och cirka ¼, nio miljoner hektar, 
används till jordbruk och cirka hälften av detta till risodling. Medelhushållet i Vietnam brukar 
cirka 0,5 hektar mark (Minot & Goletti 2000). Det är få på landsbygden som inte har rätt att 
bruka mark på grund av jordbruksreformerna under 1950-talet då 8 miljoner hektar 
jordbruksland delades i 75 miljoner delar. De flesta jordbruk är därmed väldigt små och skapar 
stora hinder för en modernisering av jordbruket (Ministry of Agricultural and Rural 
Development 2008-08-17). Land tillhör det vietnamesiska folket och administreras av staten. 
Det gör det mycket problematiskt för den vietnamesiska befolkningen då de har rätt att bruka 
land men aldrig att äga land. För att bruka land krävs certifikat, där det fastställs vad marken får 
brukas till (Kokko 2004). 

Den största andelen ris produceras i Mekong Deltat i söder och i Red River Deltat i norr. I Red 
River Deltat bor det cirka 1000 personer/kvadratkilometer och gårdarna är små, cirka 0,25 
hektar. Ris odlas av 95 procent av befolkningen här och riset produceras till regionen och för 
inhemsk försäljning. I Mekong Deltat produceras mer än hälften av riset som produceras i 
landet. Här bor det cirka 400 personer/kvadratkilometer och gårdarna är på cirka 1,25 hektar. 
Det ris som exporteras produceras här (Minot & Goletti 2000). I södra delen av Vietnam odlas ris 
på två olika sätt; dels genom bevattningssystem och dels genom regnvatten. Områden som litar 
till regnvatten för sin produktion odlar en risskörd per år under regnsäsongen vilken kallas för 
mua-skörd. Områden som använder sig av bevattningssystem odlar ris upp till tre gånger per år; 
sommar-höst, höst-vinter och vinter-vår. I norra Vietnam odlas vanligtvis två risskördar; 
sommar-höst och vinter-vår (Hai 2003). Under år 2007 minskade området för paddyproduktion 
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med 141,000 hektar jämfört med året innan. Produktionen av paddy ökade dock för första 
gången sedan år 2004, produktionen under år 2007 uppgick till 36,87 millioner ton vilket var en 
ökning med 0,46 procent i jämförelse med året innan. Detta gällde dock inte för alla delar av 
landet. I Red River Deltat och norra centrala kusten minskade produktionen. Modernisering och 
industrialisering står bakom den största delen av minskningen av jordbruksområde för 
paddyproduktion, vilket framförallt gäller för de norra delarna (Vietnam´s Rice Yearbook for 
2007 and Perspectives on 2008). 

Risproduktionen i Vietnam är mycket arbetskraftsintensiv och relativt få maskiner används i 
produktionen. På grund av detta består den största delen av kostnaderna för bönderna oftast av 
arbetskraft. En stor del av kostnaderna går även till gödnings- och bekämpningsmedel som 
används i mycket stor utsträckning. Under skördetiden kan det i Mekong Deltat råda brist på 
arbetskraft vilket var fallet år 2007 på grund av att bönderna beslutade att skörda samtidigt för 
att undvika en epidemi i risskörden. Lönen för arbetarna steg kraftigt och tillsammans med 
ökade transportkostnader ledde det till ökade kostnader för bönderna. Den ökade 
urbaniseringen och migration från landsbygd till stadsbygd är en orsak till brist på arbetskraft i 
Mekong Deltat under skördetid. Många bönder har därmed investerat i ökad mekanisering för 
skördningen (Vietnam´s Rice Yearbook for 2007 and Perspectives on 2008). Enligt Dzung13 är 
detta inte ett generellt problem för hela landet utan i resterande delar av landet råder det hög 
arbetslöshet på landsbygden. 

Under vinter/vår skörden 2007/2008 ökade produktionskostnaderna i de norra delarna med 30 
procent jämfört med året innan. Priset på paddy steg också men vinsten minskade ändå från året 
innan på grund av de ökade produktionskostnaderna. För de södra delarna har det gått bättre 
och trots ökade produktionskostnader i form av högre pris på insatsvaror och brist på 
arbetskraft har vinsten ökat i jämförelse med förra året. Främst tack vare att bönderna har valt 
att odla paddy som ger högre vinst och genom att implementera odlingsmetoder som ger bättre 
skörd. Produktionskostnaderna för sommar/höst skörden blev ännu högre än för vinter/vår 
skörden. Dels på grund av regnperioden mellan juni till oktober men också på grund av 
sjukdomar som drabbade plantorna samt ökade priser på gödnings- och bekämpningsmedel. 
Kostnaden för vattenpumpning och bensin har också ökat vilket leder till ytterligare högre 
kostnader för bönderna (Special report on Rice market in the first half of 2008 and upcoming 
prospects). 

4.3 Regleringar  

Efter liberaliseringen av rismarknaden har regleringarna minskat, vilket främst gäller för den 
inhemska marknaden. Regleringar finns dock fortfarande både på exportmarknaden och den 
inhemska marknaden och motiveras av att de behövs för att bibehålla livsmedelssäkerhet. Ett 
verktyg som regeringen fortfarande har som de kan använda för att påverka det inhemska priset 
är att de lagerhåller ris i form av en så kallad cirkulationsreserv. De köper in ris, förvarar och 
säljer på den inhemska marknaden när de anser att det behövs. Regeringens 
förvaringsmöjligheter är dock undermåliga vad gäller både kvalitet och kvantitet (Nielsen 2002). 
Enligt Thin14 behöver statens lager förbättras för att i större utsträckning kunna användas för att 
försäkra livsmedelsäkerhet, i dagsläget är lagret för litet. Regeringens investeringar i 
risproduktionen är små. Restriktioner på marknaden existerar i form av avgifter, skatter, 
poliskontroller och tillstånd, vilka fungerar som inträdeshinder på marknaden. Kostnaderna för 
handel kan därför bli stora, vilket särskilt gäller för export (Nielsen 2002). Andra barriärer 
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består av brist på investeringskapital, svårt att få tillgång till teknologi och instabil produktion 
(Hai 2003). 

Regeringen har stark kontroll över export och exportpolitiken beslutas av “the Ministry of 
Agriculture and Rural Development”, “the State Planning Committee” och “the Ministry of 
Trade”. Exporten kontrolleras främst genom vem och hur mycket som får exporteras. 
Rättigheterna för att exportera ris distribueras av två regionala handelsföretag, SOE:s, som lyder 
under regeringen. Vinafood I är det handelsföretag som har hand om den norra delen av landet 
och företaget har sin bas i Hanoi. Vinafood II är det handelsföretag som har hand om den södra 
delen och företaget har sin bas i Ho Chi Minh City. Vinafood II har hand om majoriteten av 
verksamheten då största delen av export sker från södra Vietnam. En mindre del av exporten 
hanteras av små SOE:s i provinser runt om i landet. Det förekommer intensiva förhandlingar och 
påtryckningar mellan SOE:s och privata företag för att få tillstånd till att exportera och som sagts 
tidigare är majoriteten av företag som får exportera statligt ägda. Det finns starka indikationer 
på att det förekommer en svart marknad för export. En annan reglering av export är att 
golvpriser sätts av Vinafood. Företag får inte exportera till priser som är lägre än golvpriset 
(Nielsen 2002). Det är även vanligt att exportkontrakt bestäms mellan regeringar. Exempel på 
detta är mellan Vietnams regering och regeringen i Indonesien. Kontrakten distribueras sedan 
till SOE:s som står för verkställandet av kontrakten (Vietnam´s Rice Yearbook for 2007 and 
Perspectives on 2008). 

Situationen på rismarknaden försätter den vietnamesiska regeringen i en ”trade-off” mellan 
export av ris och att försöka hålla priserna på ris nere på den inhemska marknaden för att 
uppehålla livsmedelsäkerhet. En annan anledning till regleringen menar Minot och Goletti 
(2000) är att regeringen är misstänksam mot privata företag och marknadens förmåga att 
uppfylla producenters och konsumenters behov. Ett annat skäl till regleringarna är att en del av 
vinsten från exportföretagen går till regeringen (Minot & Goletti 2000). Enligt Dzung15 är 
regeringen väl medveten om att den privata sektorn är mer effektiv och regeringen har 
genomfört förändringar inom flertalet marknader. Monopolet över export är de dock ännu inte 
villiga att släppa då avkastningen från verksamheten är stor. Men regeringen är medveten om 
att de så småningom måste avreglera monopolet. Världsbanken försöker påverka regeringen att 
häva monopolet på export och förbättra möjligheterna för bönderna att utöka sin inkomst.16 
Thin17 menar att det finns stora problem med hur de statligt ägda företagen bedrivs, vilket bland 
annat gäller för Vinafood och andra SOE:s, bland annat vad gäller korruption. Thin anser inte att 
exportmarknaden för ris fungerar effektivt och anser att privatisering är att föredra. 

Enligt Dzung18 behöver regeringens roll på rismarknaden definieras. Som det är idag är det 
regeringen som bestämmer vem som ska få bidrag till att starta projekt och det har visat sig att 
regeringen ofta har andra prioriteringsområden än jordbrukssektorn. De som ska ta beslut kring 
detta har inga incitament till att utveckla jordbrukssektorn eftersom det inte påverkar deras lön 
och de utför därför inte arbetet. I dagsläget är situationen ineffektiv och att flytta verksamheten 
till privat sektor skulle kunna öka effektiviteten, svara på efterfrågan och ge högre kvalitet på 
service. Detta skulle i sin tur kunna leda till ökad produktivitet i form av bättre avkastning.19 
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Regeringen möter ett dilemma vad gäller ris. Dels vill landet uppnå en stor export och dels måste 
livsmedelssäkerhet försäkras. Enligt Thin20 finns det tre nivåer för livsmedelsäkerhet: nationell-, 
regional- och hushållsnivå. På nationell nivå ska fokus ligga på utbud och efterfrågan och 
välfärdssystemet. På regional nivå ska fokus ligga på ”marginal areas”. På hushållsnivå ska fokus 
ligga på inkomst och mark för bönder. Ngai21 menar att det inte råder några problem på 
nationell nivå då det finns ris så att räcker till alla. Problemet ligger istället på hushållsnivå då 
enskilda hushåll kan ha problem med livsmedelssäkerhet och regeringen behöver fokusera på 
att förbättra distributionsaspekten. Thin22 anser att det främst är åtta faktorer som är ett hot 
mot livsmedelsäkerheten: 

- Den totala inkomsten för bönderna är för låg. Inflationen har gjort att priserna på mat 
och andra varor har stigit, men inkomsten för bönderna är fortfarande låg. Problemet är 
störst för befolkningen i avlägsna delar och centrala delar av Vietnam samt för 
minoritetsbefolkningen.  

- Vietnams sociala välfärdssystem är fortfarande inte tillräckligt utvecklat. Regeringen har 
koncentrerat resurser på att utveckla exportsektorn men har ägnat små resurser på 
utveckling av ett fungerande fördelningssystem.  

- En stor del av ägarna till de fattiga hushållen är kvinnor och 1/3 av dessa hushåll möter 
större svårighet att få in inkomst för att täcka levnadskostnader än hushåll som ägs av 
män.  

- Odling av livsmedel konkurrerar med boskap och etanol om mark. Tidigare har 
jordbruksmark endast använts till att odla livsmedel men detta hotas nu. ¼ av 
jordbruksmark används nu till boskap och etanol.  

- Infrastrukturen är underutvecklad. Då ris inte kan odlas i hela Vietnam behöver det 
transporteras till områden som inte kan odla ris men infrastrukturen är inte tillräckligt 
utvecklad för att detta ska fungera.  

- Jordbruksmark minskar på grund av industrialisering och urbanisering. Regeringen 
kräver tillbaka mark från bönder genom att de tvingar bönderna att sälja mark till ett 
väldigt lågt pris. Marken används sedan bland annat till att bygga resorts och golfbanor.  

- Priset på ris är nära relaterad till priset på andra livsmedelsvaror och påverkar priset på 
dessa.  

4.4 Export 

Vietnam exporterade 4,5 millioner ton ris under år 2007 till bland annat Filippinerna, 
Indonesien, Malaysia och Cuba. Det internationella priset på ris ökade under år 2007, dock steg 
även produktionskostnaderna och transportkostnaderna vilket ledde till att intäkterna från ris 
inte blev så höga som förutspåtts. Transportkostnaderna ökade med 40 procent jämfört med 
året innan på grund av brist av fartyg att skeppa riset med (Vietnam´s Rice Yearbook for 2007 
and Perspectives on 2008).  

Mellan mars och juni 2008 bestämde regeringen att stoppa att nya kontrakt undertecknades för 
export av ris för att försäkra livsmedelsäkerhet i landet och stabilisera utbudet av ris (Special 
report on Rice market in the first half of 2008 and upcoming prospects). Beslutet att införa 
exportstopp anser Dzung23 var felaktigt. Han menar att eftersom ris var på väg att skördas var 
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regeringen medveten om att priset snart skulle gå ner men att införa exportstopp var mindre 
riskabelt för regeringen än att vänta. Om regeringen inte hade infört stoppet och priset hade 
fortsatt att stiga hade regeringen hållits ansvariga för detta vilket skulle kunna ha orsakat 
politisk instabilitet. Enligt Dzung var det ett ineffektivt beslut och det var bönderna som gick 
förlorande ur detta. Regeringen är mer rädd för konsumenterna i städerna som har möjlighet att 
organisera sig och använda sig av påtryckningar på regeringen. Bönderna har inte den 
möjligheten och de vet inte hur de ska gå tillväga menar Dzung. Thin24 har dock förståelse för 
regeringes beslut om att införa exportstopp då situationen var på väg att urarta. 

4.5 Pris 

Under det första kvartalet av 2007 var priset på paddy relativt stabilt. I slutet av mars gick priset 
ner på grund av skördetid och bönderna var tvungna att sälja direkt för att få intäkter för att 
kunna börja med nästa skörd. Under april började priset stiga tack vare ökad exportefterfrågan. 
Under det sista kvartalet var det inhemska priset på paddy och ris högt och priset på ris för 
export lågt. På den inhemska marknaden nådde priset på paddy och ris mycket höga nivåer 
vilket orsakade stora förluster för många exportfirmor och konsumenter men det höga priset 
var positivt för producenterna (Vietnam´s Rice Yearbook for 2007 and Perspectives on 2008). 

I perioden januari till mars 2008 steg det inhemska priset på ris på grund av ökad internationell 
och nationell efterfrågan. I april drabbades Vietnam av risfeber och rispriset steg kraftigt. 
Orsaken till detta var främst spekulationer runt om i landet om att rispriset skulle stiga och vissa 
bönder och mellanhänder undvek att sälja i väntan på ett högre pris. Den 27 april förbjöd 
regeringen spekulation av ris och några av de större stormarknaderna utökade sitt utbud av ris. 
Efter dessa åtgärder stabiliserades rispriset en kort period men steg återigen en del under maj 
månad. Under de första fem månaderna av 2008 fluktuerade rispriset kraftigt och tre 
huvudorsaker pekas ut. På grund av brist på uppdaterad information och marknadsprognoser 
som ledde till stora missförstånd och paniksituationer där ris såldes till spekulationspriser. Vissa 
försäljare slutade även att sälja ris vilket orsakade stor brist på utbud. Många som vanligtvis inte 
sålde ris, började dessutom sälja ris olagligt till andra länder vilket drev upp priset. Det berodde 
även på statens bristande redskap för att hantera försäljning av ris och för att stabilisera den 
inhemska marknaden (Special report on Rice market in the first half of 2008 and upcoming 
prospects).  

Rykten och förväntningar både internationellt och nationellt om brist på utbud av ris ledde till 
panik och konsumenterna köpte ris på spekulationer till höga priser. En av anledningarna till att 
spekulationerna ledde till stora prisförändringar är enligt Ngai25 på grund av rädsla för att stå 
utan ris. Detta inträffade under senare delen av 1980-talet och stora mängder ris fick importeras 
och många av befolkningen fick byta till annat livsmedel. Ngai menar att vietnameserna 
fortfarande är rädda för att samma sak ska inträffa och reagerar då genom att försöka köpa och 
lagra ris. Detta ledde till att regeringen införde exportstopp för att säkerställa ett inhemskt 
utbud och stilla det inhemska priset. Priset på ris var som högst under juni och juli år 2008 det 
minskade sedan efter skördning och då upphävdes exportstoppet. På grund av att priset 
minskade ledde det till att bönderna fick väldigt lite för riset. De flesta av bönderna var ändå 
tvungna att sälja för att få råd med levnadsutgifter och för att kunna så nästa skörd. I augusti 
beslutade regeringen att grossister skulle köpa ris från de bönder som fortfarande hade ris i 
lager och betala bönderna minst 40 procent i vinst för att sedan sälja vidare till andra länder. 
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Syftet var att försöka motverka det kraftiga prisfallet. Grossisterna fick för att kunna genomföra 
detta utökade lån hos statligt ägda banker. Trots detta fortsatte priserna att falla (FN 2008).  

Den inhemska risskörden beräknas bli 37 miljoner ton år 2008, en ökning med 1 miljon ton från 
föregående år. Detta förväntas räcka för att täcka den ökade efterfrågan till följd av den årliga 
befolkningstillväxten. Mellan januari och september år 2008 exporterades 3,6 millioner ton ris 
och denna siffra förväntas uppgå till 4,5 millioner ton för år 2008. De företag som köper ris av 
bönderna måste låna till höga räntor för att kunna köpa ris vilket blir problematiskt när priset 
fluktuerar och de inte kan veta om det kommer kunna sälja det (Economist Intelligence Unit 
2008). 

Världsbanken har tagit fram en rapport om hur Vietnam har påverkats av det stigande priset på 
ris. Rapporten har dock inte publicerats ännu men Dzung26 återgav slutsatserna.  I stort har 
Vietnam påverkats positivt av ett högre pris på ris. Framförallt har det gynnat nettoproducenter. 
Det har dock haft en negativ effekt på en stor del av Vietnams befolkning, cirka hälften av 
hushållen har påverkats negativt, vilket är de som är nettokonsumenter. Till störst del lever 
nettokonsumenter i städerna men det finns även nettokonsumenter på landsbygden. Fattiga 
nettokonsumenter får det svårast vid ett högre pris på ris. På regional nivå har befolkningen i 
höglandet påverkats i störst utsträckning, exempelvis norra höglandet och centrala delarna av 
Vietnam.27  

Enligt Dzung28 är det väldigt svårt att stabilisera priset på ris då marknaden ser ut som den gör. 
För att minska fluktuationer föreslår Dzung att utöka statens lagerhållning av ris. Genom att 
sälja ris när priset är på väg upp och hålla tillbaka när priset är på väg ner kan priset stabiliseras. 
Detta skulle leda till en flexiblare marknad. Bättre kontakt med andra exporterande länders 
regeringar och diskutera hur man ska hantera situationer då Vietnam påverkas mycket av 
världsmarknaden för ris är ett annat sätt att försöka stabilisera priset menar Dzung. En viktig 
åtgärd är att utöka informationstillgången för befolkningen om hur rismarknaden fungerar och 
hur rispriset påverkas. Detta kan minska spekulationerna på marknaden och leda till ett 
stabilare pris. Ökad information för konsumenter och producenter skulle även leda till att 
bönderna skulle kunna ta bättre beslut om gödningsmedel och bekämpningsmedel.  

Även Thin29 anser att det råder det stor brist på information. Enligt Thin väljer bönderna att odla 
annat när priset på ris går ner, exempelvis sockerrör, vilket sedan leder till att priset på ris går 
upp och då byter de tillbaka till ris. Thin menar att det krävs bättre information och regeringen 
behöver reagera snabbare för att priset på ris inte ska bli alltför lågt. För att rismarknaden ska 
fungera bättre menar Dzung30 att utbudet och vinstmarginalen behöver utökas för att minska 
pressen att sälja riset direkt efter skörd. Han menar även att bättre infrastruktur och bättre 
lagringsmöjligheter skulle förbättra situationen på rismarknaden.  

4.6 Produktivitet 

Enligt Dzung31 är ett stort problem på rismarknaden att produktiviteten inom jordbruket, som 
produktionen ser ut idag, är på väg att nå ett tak. En mycket stor del insatsvaror används i 
produktionen idag och det är därför svårt, utan teknologisk utvecklingen eller forskning inom 
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jordbruket, att öka produktiviteten ytterligare. Produktiviteten är därför på väg att stagnera 
inom risproduktionen menar Dzung. Ny teknologi skulle öka produktiviteten menar Thin32 men 
som det ser ut idag har bönderna för lite mark för att det ska vara möjligt. Potentialen för att öka 
markytan till risproduktion är mycket liten i Red River Deltat. En stor del mark har gått förlorad 
till industrialisering, urbanisering och odling av andra grödor. I Mekong deltat finns det en liten 
möjlighet att utöka land till risproduktion (Minot & Goletti 2000). 

Enligt Thin är ett stort problem för bönderna att det inte går att lagra riset under en längre tid. 
Dels på grund av att bönderna är fattiga och behöver sälja riset direkt för att de ska ha råd att 
köpa insatsvaror till nästa skörd. Dels på grund av det fuktiga och varma klimatet gör att riset 
kan lagras som mest upp till 20 dagar i de lagringsmöjligheter som finns då de flesta av dessa 
inte är tillräckligt säkra.33 Detta leder till att även om en produktivitetsökning skulle uppnås är 
utmaningarna fortfarande stora för att bönderna ska få ut mer av skörden. En stor del av 
sommarskörden går idag förlorad då bönderna skördar i regnperioden och möjligheterna för att 
lagra är mycket undermåliga. Bönderna är i stort behov av torra lagringsmöjligheter och på 
grund av detta förloras en del av skörden. Detta leder till att den slutgiltiga kvantiteten blir lägre 
än om det hade funnits möjlighet att lagra riset.34  

Naturkatastrofer är ett stort problem för Vietnams risproduktion. Under år 2007 gick 113,800 
hektar paddy förlorat på grund av stormar, kraftigt regn, jordskred och översvämningar 
(Vietnam´s Rice Yearbook for 2007 and Perspectives on 2008). Ett annat problem är att det kan 
vara negativt, ur ekonomisk synvinkel, för bönderna att öka produktiviteten och att det därför 
inte är säkert att högre produktivitet skulle gynna Vietnam eller risproducenterna. Detta 
grundas i att rismarknaden reagerar kraftigt på efterfråge- och utbudsförändringar. Priset går 
upp när det är brist på ris på marknaden. När det är dags för skördetider sjunker priset och 
bönderna får ett lågt pris då de flesta, på grund av brist på lagringsmöjligheter och för att de 
måste inhandla insatsvaror till nästa skörd, är tvingade att sälja skörden direkt till det pris som 
bjuds på marknaden. Detta gäller speciellt när bönderna har haft en lyckad skörd. Bönderna får 
ibland en högre inkomst när en del av skörden gått förlorad då priset inte sjunker lika mycket 
för att utbudet är mindre och bönderna kan sälja riset till ett högre pris.35 

Enligt Thin skiljer sig lösningen på problemet hur produktiviteten ska kunna öka mellan nord 
och syd Vietnam. Lösningen för norra Vietnam är att endast använda tillräckligt med mark för 
att odla ris för att täcka inhemska efterfrågan. Bönderna behöver få hjälp att hitta nya arbeten 
och få kompetens för andra yrken. I söder råder det inte brist på mark och det är därför där 
viktigt att fokusera på att öka produktiviteten. Utöka marken för risproduktion och utveckla 
tekniken.36 Även om produktiviteten skulle öka är ett stort problem existensen av ett 
utbudsöverskott av arbetskraft inom jordbrukssektorn. Deltidsanställningar och arbetslöshet är 
mycket vanligt på landsbygden och de flesta på landsbygden är verksamma inom 
jordbrukssektorn vilket leder till utbudsöverskott. Varje år kommer ytterligare en miljon 
vietnameser ut i arbetslivet och de flesta söker arbete inom jordbrukssektorn. Arbetskraft måste 
lyftas ut ur jordbrukssektorn för att lösa problemet. För att göra det krävs att icke-
jordbrukssektorn såsom livsmedelsframställning, industrier och servicesektorn utvecklas. Färre 
arbetare inom jordbrukssektorn skulle ge bönderna tillgång till mark och möjlighet att använda 
sig av ny teknologi och få en högre avkastning. Den urbana sektorn behöver också utvecklas. För 
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att det ska vara möjligt för befolkning från landsbygden att flytta in till städerna behöver det 
finnas boende, utbildning och sjukvård för samtliga som bosätter sig i städerna.37 
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5. Analys 

Följande kapitel består av en analys av rismarknaden där välfärdsekonomi används som 

analysverktyg. Kapitlet är uppdelat i fyra delar där först rismarknadens utbud och efterfrågan 

analysera. Därefter analyseras regleringar på marknaden, effektivitet och ojämlikhetsfällan. 

Genomgående i kapitlet undersöks möjligheter för att nå välfärdsvinster, förbättra effektivitet och 

minska ojämlikhet. 

5.1 Rismarknaden 

Eftersom ris är viktigt för Vietnam är det viktigt att marknaden fungerar väl. Stora reformer har 
genomförts sedan Doi Moi reformen år 1986 och dessa har gett resultat. Från att det under 
1980-talet rådde brist på ris och Vietnam var nettoimportör av varan vände det under tidigt 
1990-tal till att landet blev nettoexportör. Framstegen berodde på en förändring av lagar kring 
markrättigheter och en friare marknad för inköp av insatsvaror och försäljning av produktion. 
Tillsammans ledde liberaliseringen till en ökning av produktion och produktivitet och Vietnam 
är i dag världens näst största exportör av ris, efter Thailand. Men reformerna har inte lett till en 
fri marknad som fungerar utan problem. Detta blev särskilt tydligt under början av 2008 när 
priset på ris steg kraftigt och orsakade panik i Vietnam. Liberaliseringar av marknader kan 
resultera i ineffektivitet vilket motverkar syftet med liberaliseringen. Det är möjligt att detta har 
inträffat när rismarknaden liberaliserades. När priset på ris stiger gynnar det länder som 
exporterar ris då ”terms of trade”38 för risexportörer förbättras och producenter får ett högre 
pris på ris. Vietnams regering beslutade att sätta in exportstopp under våren 2008 vilket ledde 
till att landet inte kunde ta del av vinsten som ett högre pris borde leda till för ett exporterande 
land.  

5.1.1 Utbud 

Dzung beskriver det som att utbudet av ris är begränsat vilket kan tolkas som att det är svårt 
eller omöjligt att på kort sikt ändra utbudet. Eftersom det är mycket svårt att påverka utbudet på 
kort sikt kan utbudet ses som oelastiskt eller helt oelastiskt, vilket visas av att utbudskurvan är 
brant och utbjuden kvantitet ris påverkas på så sätt lite av ett högre pris. Ris skördas upp till tre 
gånger om året i Vietnam beroende på område. När riset har såtts kan väldigt lite göras för att 
påverka utbudet förrän det är dags att skörda riset och det är dags att så nästa gång. Varje år och 
mellan varje risskörd går rispriset upp innan skördning och ner efter skördning. Att detta 
inträffar varje gång ris ska skördas beror främst på att de flesta risproducenter är fattiga och 
måste sälja riset direkt för att få råd att köpa mat och insatsvaror till nästa skörd. Det beror även 
på bristande lagringsmöjligheter för ris. Vissa bönder och andra aktörer på marknaden har dock 
råd och möjlighet att lagra ris och sälja det när priset är högre. Utbudet är därmed oelastiskt på 
kort sikt, ett år, vilket visas av figur 10 i modellen till höger. På mycket kort sikt, från risskörd till 
risskörd, kan utbudet ses som helt oelastiskt. Det leder till en rak utbudskurva, som visas i figur 
10 i modellen till vänster, och utbudet påverkas inte under den tiden av priset. På mycket kort 
sikt skiftar utbudet efter varje risskörd till höger, ökat utbud, (S1), och sedan till vänster när det 
börjar närma sig nästa riskkörd, minskat utbud, (S2). På världsmarknaden för ris är utbudet mer 
elastiskt vilket visas av en flackare utbudskurva i figur 11. 
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(Krugman & Obstfeld 2006). 
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Figur 10 Inhemska marknaden på mycket kort sikt        Inhemska marknaden på kort sikt  

 

 

Figur 11 Världsmarknaden 

På lång sikt kan utbudet teoretiskt sett öka vid ett högre pris. Som det är på dagens marknad är 
det dock svårt att öka utbudet även på lång sikt. Detta beror på bland annat på att den mark 
större delen av befolkningen har rätt att bruka är uppdelad i små delar. Svårigheter att öka 
produktionen beror även på att en stor del bekämpnings- och gödningsmedel redan används i 
produktionen. På grund av att marken är uppdelad uteblir stordriftsfördelar som skulle vara 
möjliga att nå på lång sikt. En möjlighet skulle enligt Dzung vara att använda teknologi i större 
utsträckning men i dagsläget har risproducenterna för lite mark för att det ska vara lönsamt att 
investera i teknologi. Böndernas låga vinster av att producera ris ökar också svårigheterna till 
att utöka produktionen då det finns lite att vinna på det och det finns lite pengar att investera i 
exempelvis bättre teknologi. Ett annat problem med att öka utbudet ligger i incitamenten att 
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göra det då bönderna kan få ut högre inkomst när en skörd resulterar i ett mindre utbud än när 
en skörd har resulterat i ett stort utbud. En ytterligare faktor som påverkar utbudet är att mark 
som används till risproduktion minskar på grund av bland annat industrialisering, urbanisering 
och odling av andra grödor. Även naturkatastrofer är ett stort hot då allt mer mark och skördar 
går förlorade då Vietnam är hårt drabbad av naturkatastrofer. Ett sätt att öka utbudet av ris är 
förbättring av lagerhållning. Om bönderna kan få en liten vinst kan de investera i bättre 
lagermöjligheter. Men eftersom de flesta av bönderna har en liten del mark som endast 
genererar tillräckligt för att täcka levnadskostnader och insatsvaror kan det ändå vara svårt för 
dessa att få tillräckligt för att investera i bättre lagerhållningsmöjligheter. Det är även svårt för 
bönder att få tillgång till investeringskapital, det skulle annars kunna vara en möjlighet, att låna 
och investera i lagerhållning. Ett annat sätt skulle kunna vara att bönder går ihop och 
gemensamt investerar i lager för riset. Det blir därmed inte en lika stor kostnad och fler kan dra 
nytta av det. Bättre lagringsmöjligheter skulle kunna stabilisera priset på rismarknaden och leda 
till att bönderna skulle få större intäkter av riset. Bönderna skulle inte behöva sälja direkt efter 
skörd utan sprida ut det över en tid och utbudet skulle därmed inte skifta på mycket kort sikt 
som i modellen till vänster i figur 10, i lika stor utsträckning. 

5.1.2 Efterfrågan 

Efterfrågan på rismarknaden är mer elastiskt än utbudet men kurvan är ganska brant på grund 
av att befolkningen köper ris även om priset stiger. Eftersom ris konsumeras av i princip hela 
befolkningen och konsumeras till varje måltid minskar ett högre pris efterfrågan men inte i 
någon stor utsträckning. För vietnameserna finns det få substitut till ris och de som kan 
fortsätter att köpa ris. Det visas även av att det är möjligt att öka efterfrågan genom 
spekulationer och konsumenterna fortsätter köpa ris till det högre priset. Under senare delen av 
år 2007 och början av år 2008 var det inte bara utbudet på grund av skördning som påverkade 
priset på ris. Flertalet prisökningar på grund av ökad efterfrågan ledde till att priset steg i 
omgångar både på den inhemska marknaden såväl som på världsmarknaden. Ökad efterfrågan 
berodde på befolkningstillväxt och spekulationer. På världsmarknaden resulterade 
efterfrågeökningen i ett nytt pris (pw1) i figur 12. På den inhemska marknaden utbröt det 
prisfeber och priset steg relativt sett mer på den inhemska marknaden än på världsmarknaden 
(pi1). Det kan förklaras med att en stor del av efterfrågeökningen på den inhemska marknaden 
berodde på spekulationer. Priset på den inhemska marknaden låg dock fortfarande under 
världsmarknadspriset. Att det inhemska priset ligger under världsmarknadspriset förklaras av 
att den kvantitet ris som exporteras är begränsad vilket leder till att priset på den inhemska 
marknaden kan ligga på en lägre nivå. 
 
Spekulationerna gjorde att konsumenterna förväntade att priset på världsmarknaden skulle 
stiga ännu mer och konsumenterna började lagra ris och köpa ris till högre priser då 
förväntningarna var att det inte fanns tillräckligt med ris. Förväntningarna orsakades av att vissa 
aktörer på marknaden hade mer information än konsumenterna och dessa drev upp priserna 
trots att det i realiteten fanns ris och att ris snart skulle skördas. Säljare som hade möjlighet 
lagrade ris i väntan på högre pris och handel på svart marknad med andra länder förekom. Det 
ledde till ett högre pris och konsumenterna trodde att det var brist på ris. Anledningen till att 
spekulationer kan driva upp priset är på grund av rädsla hos befolkningen om att det ska bli 
brist på ris enligt Ngai. Detta inträffade under 1980-talet och det finns därmed en rädsla om att 
det ska inträffa igen. Regeringen gjorde ett försök att lugna priset genom att förbjuda 
spekulationer på marknaden men det lugnade endast marknaden en kort tid. Under maj månad 
steg priset ytterligare, i figur 12 visas det inhemska priset av (pi1). På grund av det höga priset 
valde regeringen att införa exportstopp. Eftersom Vietnam är världens näst största exportör av 
ris och står för cirka 16 procent av risexporten i världen påverkar ett exportstopp från Vietnam 
utbudet på världsmarknaden. Det leder till ett minskat utbud och ett högre pris vilket visas av 
(pw2). För den inhemska marknaden ledde det istället till att spekulationerna upphörde och att 
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efterfrågan minskade vilket resulterade i ett lägre pris (pi). I figur 12 visas hur efterfråge- och 
utbudsförändringarna påverkade världsmarknaden respektive den inhemska marknaden för ris. 
 

 
Figur 12 Efterfråge- och utbudsförändringar på världsmarknaden respektive inhemska 

marknaden för ris under våren 2008. 

5.2 Marknadens funktion 

Marknader kan regleras av staten av många anledningar och kan främst vara berättigade för att 
allokering av resurser ska ske effektivt, för stabilisering samt för fördelning. En reglering kan 
vara motiverad om det exempelvis råder marknadsmisslyckande eller oönskad 
inkomstfördelning. När en marknad regleras är det viktigt att eventuella 
regleringsmisslyckanden beaktas då detta kan skapa liknade problem som 
marknadsmisslyckanden kan ge upphov till. Marknaden för ris borde kunna fungera som en 
marknad under fullständig konkurrens. Det är svårt att se att anledningen till regleringen av 
marknaden är för att det annars skulle leda till marknadsmisslyckande. För att det ska råda 
perfekt konkurrens på en marknad ska fyra villkor uppfyllas av företagen på marknaden. 
Företag ska sälja en homogen produkt som är perfekt substitut till konkurrerande företag. Detta 
uppfylls på rismarknaden då ris i hög grad kan ses som en homogen produkt och ris som säljs av 
en bonde är perfekt substitut till ris som säljs av en annan. Företag på marknaden ska vara 
pristagare, vilket ska kunna uppnås då både köpare och säljare är många på rismarknaden 
eftersom ris odlas av 80 procent av landsbygdsbefolkning och säljs av 45 procent. Även köparna 
är många och består av både inhemska och utländska konsumenter. De inhemska 
konsumenterna är väldigt många eftersom ris konsumeras av 99,9 procent av Vietnams 
befolkning. Produktionsfaktorer ska vara rörliga på långsikt och även detta ska kunna uppfyllas 
på rismarknaden. Slutligen ska företag och konsumenter ha perfekt information. Det kan vara 
svårt att få perfekt information på en marknad men det ska vara möjligt att minska 
informationskostnaderna på marknaden som idag är stora.  
 
Idag uppfylls dock inte alla villkor för fullständig konkurrens utan det är endast det första 
villkoret om att varan ska vara en homogen produkt som uppfylls tillfullo. Men samtliga villkor 
ska vara möjliga att nå eller komma närmare. Villkoret om att företagen ska vara pristagare 
uppfylls till viss del då de flesta inte har någon möjlighet att påverka priset. Det är dock möjligt 
för fåtalet aktörer att påverka priset då det råder informationsasymmetri på marknaden. 
Produktionsfaktorerna är idag inte rörliga då det exempelvis råder utbudsöverskott av 
arbetskraft på landsbygden, vilket kommer att behandlas senare i uppsatsen. Det sista villkoret 
är inte heller uppfyllt då det råder informationsasymmetri mellan företag och konsumenter då 
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vissa företag vet mer om marknaden än andra företag och konsumenter. Det är dock på få 
marknader det råder fullständig konkurrens men det är möjligt att förbättra konkurrensen på 
marknaden och därmed öka effektiviteten på marknaden. 
 
I grunden beror marknadsmisslyckande på bristande äganderättigheter och informations- och 
transaktionskostnader. Det råder bristande äganderättigheter på marknaden men det är på 
grund av statliga regleringar och inte på grund av marknadsmisslyckande, vilket kommer att 
behandlas senare. Höga informationskostnader är ett stort problem på marknaden då vissa 
aktörer vet mer om marknaden än andra. Vissa säljare vet mer om marknaden och kan utnyttja 
det genom att lagerhålla ris i väntan på ett högre pris eller kan genom spekulationer driva upp 
priserna, vilket resulterar i effektivitetsförluster. Att vissa aktörer kan påverka priset genom 
förväntningar och spekulationer beror på att det under 1980-talet blev brist på ris i landet. Detta 
har enligt Ngai påverkat befolkningen i mycket stor utsträckning och det finns en rädsla för att 
det ska inträffa igen. För att stabilisera priset behöver informationsasymmetrin mellan köpare 
och säljare minska. Om köparna kan få information om att det finns ris och att det inte kommer 
att ta slut kan priset stabiliseras till viss del. Det är även möjligt att aktörer under reformen av 
rismarknaden utnyttjade sin situation för att skapa sig fördelar i fortsättningen. Vissa aktörer på 
marknaden som har stort inflytande i samhället bör ha haft större kunskap om hur marknaden 
fungerade än vad regeringen hade vid liberaliseringen av marknaden. Om detta stämmer har 
aktörer på marknaden utnyttjat informationsasymmetri till att förbättra sin egen situation. Det 
är möjligt att informationsasymmetrierna som kan ses på dagens marknad grundar sig i 
liberaliseringen av marknaden. Oavsett vad bristen på information beror på är det en stor 
kostnad för samhället som resulterar i stora problem för många inblandade på marknaden.  
 
Transaktionskostnader existerar också på marknaden bland annat i form av många 
mellanhänder mellan bonde och konsument vilket driver upp priserna för konsumenterna och 
leder samtidigt till en liten vinst för bönderna. Vinsten går istället till aktörerna som agerar som 
mellanhänder på marknaden såsom köpmän, mäklare och stödenheter.  Infrastrukturen i 
Vietnam är undermålig och eftersom ris inte produceras i alla delar av Vietnam är det viktigt att 
det finns bra transportmöjligheter. Den bristande infrastrukturen leder till höga 
transaktionskostnader i form av transportkostnader som skulle kunna undvikas med högre 
investeringar i infrastrukturen. Det kan, för att minska informations- och transaktionskostnader, 
finnas skäl att reglera marknaden. De regleringar som finns idag är dock inte till för att minska 
dessa kostnader.  

5.3 Regleringar 

De statliga regleringarna på rismarknaden är lagerhållning och export. Men även andra 
regleringar såsom distribution av mark påverkar marknaden. Många regleringar som regeringen 
inför är endast för en kort tid och påverkar marknaden, men inte i någon stor utsträckning. 
Exempelvis gäller detta för hur regeringen hanterade det låga priset efter exportstoppet hade 
tagits bort och ris hade skördats. Bönderna kunde inte täcka sina utgifter med det pris de kunde 
få på marknaden så regeringen gick då in och beordrade företag att köpa upp ris till ett högre 
pris och i utbyte fick företagen låna kapital av bankerna utan ränta. Denna reglering var en 
konsekvens av tidigare reglering, exportstoppet. Lagerhållningen av ris i form av en 
cirkulationsreserv uppfyller inte sitt syfte enligt Thin. Lagret av ris är för litet för att kunna 
påverka priset på marknaden och regleringen har därför varken positiv eller negativ effekt för 
samhället. Ett större lager skulle kunna stabilisera priset på marknaden genom att regeringen 
köper och säljer ris vid behov.  
 
Däremot har regleringen av export och hur mark distribueras större effekt på marknaden och på 
landets ekonomi i helhet. Eftersom staten administrerar vem som får bruka mark har inte 
bönderna rätt att köpa eller sälja mark. Det finns därmed problem med äganderättigheter vilket 
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krävs för att en marknad ska fungera väl. Det råder bristande överlåtbarhet på marknaden vilket 
leder till låga incitament för bönderna att utveckla och öka produktionen.  Efter att rätten att 
bruka mark under 15 år infördes ökade produktionen, men för att det ska vara möjligt att öka 
produktionen ytterligare krävs förändringar gällande överlåtbarhet. De flesta bönder har rätt att 
bruka en liten del mark men eftersom det är svårt att få bruka en större del leder det till att det 
för de flesta inte är lönsamt att investera i ny teknologi. De flesta har inte heller råd att investera 
i ny teknologi då vinsten av att sälja ris är mycket låg och många behöver vinsten till att 
investera i ny input och till levnadsutgifter. Bristande överlåtbarhet av mark leder till uteblivna 
stordriftsfördelar. Om det var möjligt att bruka större delar mark kunde bönderna dra nytta av 
stordriftsfördelar vilket skulle kunna leda till ökad produktion och högre effektivitet på 
marknaden.  
 
Regeringen reglerar export av ris genom att de har monopol över vem och hur mycket ris som 
får exporteras. Statligt ägda företag säljer licenser till företag som vill exportera. De flesta som 
får möjlighet att exportera är också statligt ägda företag. Regeringen har därmed stark kontroll 
över exporten och utnyttjar detta till sin fördel eftersom det leder till en vinst för staten. Ris är 
en vara där Vietnam har komparativa fördelar mot andra länder och därför bör landet satsa på 
rismarknaden för att ytterligare kunna förbättra ”terms of trade”. Dzung menar dock att 
regeringen är medveten om att det är effektivare med en privat marknad men att de inte är 
beredda att ge upp monopolet ännu då det genererar en stor vinst för staten. Genom monopolet 
begränsas vilka som får exportera och av möjliga exportörer på marknaden kan därför de som 
får exportera ses som få. Att sälja till export kan därför ses som ett oligopsoni. De som säljer ris 
till exporterande företag är många medan köparna, risexportörer, är få. Oligopsoni ger upphov 
till välfärdsförluster då risexportörerna kan köpa riset till ett lägre pris än vad de kan sälja det 
för på världsmarknaden och kan därmed göra en vinst. Staten får därmed en del av vinsten 
genom att de har monopol på vilka som får exportera och tar ut en avgift för det. Staten får även 
en vinst genom att de flesta som exporterar är statligt ägda företag och en del av deras vinst 
tilldelas staten. Utöver välfärdsförlusterna av oligopsoni är det även troligt att regleringen ger 
upphov till ytterligare kostnader i form av räntesökande beteende. Det förekommer 
förhandlingar och påtryckningar mellan de företag som vill exportera och det skapar kostnader 
som ger upphov till ineffektivitet.  
 
Priset steg kraftigt under våren år 2008 och detta var positivt för Vietnam i helhet då landet är 
nettoexportör. ”Terms of trade” förbättrades till Vietnams fördel och risproducenterna kunde få 
ett högre pris för sin produktion. Det skulle därmed även kunna ha lett till en förbättrad ”terms 
of trade” för landsbygden mot städerna. Det resulterade dock inte i någon stor vinst för 
risproducenterna då priset på insatsvaror, såsom gödnings- och bekämpningsmedel, också hade 
stigit under en period och även transportkostnaderna hade ökat. När regeringen införde 
exportstoppet förlorades möjligheter för förbättrade ”terms of trade” mellan landsbygd och 
städer och exportstoppet ledde till stora förluster för producenterna. Det ledde även till 
förlorade intäkter för regeringen men alternativet med att vänta för att se om priserna skulle 
fortsätta stiga ansågs vara för riskabelt. Risken med att vänta var att det kunde resultera i ett 
missnöje bland nettokonsumenter vilket är riskabelt då Vietnam är en enpartistat och missnöje 
med regeringen kan resultera i politisk instabilitet. De som har möjlighet att organisera sig är 
befolkningen i städerna, de är nettokonsumenter och regeringen vill hålla sig väl med dem.  Thin 
anser att regeringen inte hade något val, att det rådde panik på marknaden och något behövde 
göras för att lugna marknaden. Dzung anser att det var fel beslut då ris skulle skördas och 
utbudet snart skulle öka men har förståelse för regeringens beslut.  
 
Exportstoppet var dock positivt för konsumenterna och ledde till en vinst för samhället som 
visas av området (V) i figur 13. I figur 13 står (Se) för utbudet för export, (Si) för utbudet på den 
inhemska marknaden och (St) för det totala utbudet. (D) står för inhemsk efterfrågan. I figuren 
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visas när efterfrågan steg på den inhemska marknaden av (D1), det nya priset på den inhemska 
marknaden blev (pi1) och det nya priset på världsmarknaden blev (pw2). När exportstoppet 
infördes ledde det som sagt till en vinst för konsumenterna och samhället som består av 
området (V). Exportstoppet ledde även till en förlust i form av förlorade exportintäkter för 
producenterna och för samhället vilket visas av området (F) i figuren. En jämförelse mellan vinst 
och förlust visar att Vietnam förlorade på att införa exportstoppet då förlusten är större än 
vinsten.  
 

 
Figur 13 Vinst och förlust av exportstoppet 

Regeringen anger att försäkra livsmedelssäkerhet i landet som främsta anledning för 
regleringen av export. Det skulle kunna ses som en fördelningsåtgärd då det är till för att hela 
landets befolkning ska få tillgång till mat. De som gynnas av regleringen av export är 
nettokonsumenter. En stor del av nettokonsumenter bor i städerna och har högre inkomst än de 
på landsbygden. Undantag är de immigranter som bor i städerna men som är dolda i statistiken 
då det krävs ägande av bostad för att skriva sig i städerna. Nettoproducenterna påverkas 
negativt av dessa åtgärder och dessa bor på landsbygden. 93 procent av de fattiga i Vietnam bor 
på landsbygden och av dessa är många nettoproducenter. Många på landsbygden är dock 
nettokonsumenter som påverkas positivt av regleringen av export på kort sikt. På långsikt skulle 
det kunna se annorlunda ut. Om det fanns möjlighet för rismarknaden att utvecklas skulle det 
leda till att landsbygdens ”terms of trade” skulle öka jämfört med städerna. Inkomsterna skulle 
öka och det skulle vara möjligt för många fattiga att få jobb och det skulle därmed även gynna 
nettokonsumenterna på landsbygden. Det är processen dit som skulle kunna skada många 
fattiga men landet i stort skulle gynnas. 
 
Ngai menar att livsmedelssäkerheten på nationell nivå är uppnådd. På nationell nivå finns det 
tillräckligt med ris för att hela Vietnams befolkning ska kunna få tillgång till det. Vad som är 
svårigheten är istället på regional och hushållsnivå och berör distributionsaspekten. Thin anser 
att det främst är åtta faktorer som hotar livsmedelsäkerheten; inkomsten för bönderna är för 
låg, sociala välfärdssystemet är underutvecklat, ojämlikhet mellan kvinnor och män, annat 
livsmedel och boskap konkurrerar om mark, infrastrukturen är underutvecklad, mark förloras 
till industrialisering och urbanisering samt att priset på ris är nära relaterat till priset på andra 
livsmedel. Den första faktorn som Thin anser är ett hot mot livsmedelssäkerhet är att böndernas 
inkomst är för låg vilket påverkas av möjlighet att exportera och möjlighet att få ett högre pris på 
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ris. Därmed bidrar regeringens reglering istället till att livsmedelssäkerheten försämras. Kanske 
kan det motiveras på kort sikt med att försäkra livsmedelsäkerhet men på lång sikt är det 
möjligt att hantera problemet med livsmedelssäkerhet på andra sätt. Andra faktorer som enligt 
Thin har stor påverkan på livsmedelsäkerheten är att det sociala välfärdssystemet och 
infrastrukturen är underutvecklad. Regeringen borde försöka att förbättra dessa faktorer för att 
försäkra livsmedelssäkerhet istället för att reglera export då dessa är viktigare för att försäkra 
tillgång till livsmedel.  
 
Reglering av export leder till välfärdsförluster för Vietnam. En effektivare fungerande marknad 
skulle leda till välfärdsvinster för landet. Landet som helhet skulle gynnas, landsbygden skulle 
utvecklas och det skulle leda till minskad fattigdom. Nettokonsumenter skulle förlora på en fri 
exportmarknad då priset skulle bli högre och det skulle därmed inte kunna motiveras som en 
paretoeffektivåtgärd. Vinsten för de som får nytta av åtgärderna skulle dock överstiga förlusten 
för de som får minskad nytta och förlorarna skulle därmed hypotetiskt sett kunna kompenseras 
av vinnarna. Detta kan ses i figur 13 där område (F) visar storleken på vinsten för Vietnam om 
landet inte hade infört exportstopp och område (V) visar förlusten. Åtgärderna kan därmed 
motiveras med Kaldor-Hicks kriteriet. Många nettokonsumenter kommer, om priset på ris 
stiger, fortfarande ha råd att köpa ris. Det finns dock fattiga nettokonsumenter som skulle kunna 
drabbas hårt av ett högre pris. Men när det finns välfärdsvinster finns det möjlighet att 
omfördela vinsten vilket skulle kunna göras till de fattiga för att de ska klara av ett högre pris. Så 
småningom skulle landsbygden utvecklas och fler arbeten skulle kunna skapas och det skulle 
leda till minskad fattigdom och minskad ojämlikhet mellan stad och landsbygd.  
 
Regleringar kan skapa ekonomisk avkastning (economic rent) genom exempelvis licenser. 
Licenser och tillstånd är vanligt förekommande i Vietnam och på rismarknaden exempelvis för 
att exportera. Ekonomisk avkastning kan leda till tävlande om tillstånd och ger då upphov till 
räntesökande beteende. Ett exempel på räntesökande beteende i olaglig form och som är vanligt 
förekommande i Vietnam är korruption. Korruption är mycket vanligt i Vietnam och kan därför 
antas vara vanligt även på rismarknaden. Vietnam rankas som mycket korrupt av Transperancy 
internationals lista över korruption i länder. Vietnam hamnar på plats 121 medan Sverige ligger 
på första plats. En anledning är att det efter Doi Moi inte investerades lika mycket i utbildning 
och sjukvård. Lönerna för lärare och sjukvårdspersonal blev mycket låga och det gick inte att 
klara sig på den lön de fick och korruption blev vanligt förekommande. Det är vanligt än idag och 
är ett mycket stort problem för Vietnam och leder till stora kostnader och välfärdsförluster som 
skulle kunna undvikas. Korruption existerar även på högre nivå som inom partiet, regeringen 
och statliga företag. 

5.4 Migration 

Ett stort problem på landsbygden är att det råder utbudsöverskott av arbetskraft. Större delen 
av befolkningen på landsbygden arbetar inom jordbruket eftersom det finns få andra 
arbetsmöjligheter. Många på landsbygden är del- eller heltidsarbetslösa och 
befolkningstillväxten som är på cirka en miljon per år sker främst på landsbygden vilket leder 
till ytterligare sysselsättningsproblem. Det stora utbudsöverskottet påverkar lönenivån och 
leder till låga löner på landsbygden. Att det råder utbudsöverskott av arbetskraft leder till 
outnyttjade resurser som skulle kunna användas i andra delar av Vietnams ekonomi. Det råder 
dock inte utbudsöverskott av arbetskraft i alla delar av landet. I Mekong Deltat råder det ofta 
brist på arbetskraft under skördetid. När det inte är skördetid har många inget arbete och när 
alla sedan skördar samtidigt finns det inte arbetskraft som täcker efterfrågan. Det finns ett 
samordningsproblem inom risproduktionen som är säsongsbetonat. Arbetskraft borde flytta till 
Mekong Deltat om lönerna är höga men eftersom det endast är vid skördning lönar det sig 
fortfarande inte för människor att flytta på grund av arbetslösheten resterande delar av året. 
Vissa bönder i Mekong Deltat har investerat i ny teknologi för att skördningen ska bli mindre 
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arbetskraftsintensiv och för att de inte ska behöva förlita sig på att det finns arbetskraft. Det är 
möjligt att investera i ny teknologi för vissa i Mekong Deltat där markområdena är större, i 
övriga landet är det dock svårt på grund av att markområdena är små. 
 
I resterande delar av landet råder det dock utbudsöverskott av arbetskraft som medverkar till 
att hålla böndernas löner nere och medverkar därmed till ekonomisk ojämlikhet mellan stad och 
landsbygd. När det råder utbudsöverskott av arbetskraft i en del av en öppen ekonomi kommer 
det leda till migration då, i det här fallet, människor på landsbygden kommer att flytta till 
städerna där det är möjligt att få en högre inkomst. Det kommer att fortsätta så länge det råder 
inkomstskillnader mellan stad och landsbygd. Migrationen upphör när inkomsten är på samma 
nivå i båda delarna av ekonomin. Inkomsten kommer därmed ha ökat på landsbygden och 
minskat i städerna. Så länge det råder utbudsöverskott är det möjligt att öka den sammanlagda 
produktionen i landet. Hur stor migrationen är i Vietnam i dag är mycket svårt att veta då det 
inte finns någon statistik på detta. Regeringen försöker förhindra migration till städerna då de 
inte vill att fler ska flytta in till städerna och regeringen försöker därför reglera migrationen. Ett 
sätt är att immigranter som inte äger sin bostad inte har rätt att registrera sig som boende i en 
stad. Det skapar stora problem för immigranterna då det krävs registrering för att få tillgång till 
det sociala systemet i form av bland annat utbildning och sjukvård.  
 
Immigranter i städerna lever under mycket svåra förhållanden och har en låg inkomst. Eftersom 
regeringen försöker förhindra migration utjämnas inte lönenivåerna och svårigheter för 
immigranterna kvarstår. Då det råder utbudsöverskott på arbetskraft skulle ett tillåtande och ett 
bättre hanterande av migration till städerna kunna öka den totala produktionen i samhället och 
vara ett steg på vägen mot att minska ojämlikhet. Genom migration kan landet närma sig effektiv 
produktion eftersom produktionsfaktorer omfördelas som leder till ökad produktion inom en 
del av ekonomin utan att minska den för en annan del. När migrationen hindras leder det till 
allokeringsförluster, i form av (f) i figur 14, för samhället och en mycket låg lönenivå för 
befolkningen på landsbygden.  I figur 14 visas hur det med migration skulle vara möjligt att 
utöka produktionen i Vietnam. MP står för marginalprodukten på landsbygden (L) och i 
städerna (S). (AÖ) är innan migration då det råder utbudsöverskott på arbetskraft på 
landsbygden och (J) står för jämvikt när migration är möjlig. Migration från landsbygd till stad 
skulle leda till välfärdsvinster för Vietnam.  

 
Figur 14 Arbetskraftsefterfrågan, löner och migration 

MP 
s 

MP 
l 

S L J AÖ 

f 



44 
 
 

5.5 Effektivitet 

Det råder ineffektivitet på rismarknaden vilket delvis orsakas av regleringsmisslyckanden men 
även av andra faktorer. Effektiv konsumtion är inte uppfyllt då allokeringen av produkter mellan 
individer kan ses som ojämn. Det råder problem med livsmedelssäkerhet på regional och 
hushållsnivå och alla har inte möjlighet att få tillgång till ris på grund av en underutvecklad 
infrastruktur och ett underutvecklat socialt välfärdssystem. Det finns ris men problemet ligger i 
att distributionen ska fungera och det går därför att förbättra konsumtionen genom att förbättra 
distributionen utan att någon förlorar ris. Inte heller är effektiv produktion uppnådd då det är 
möjligt att allokera faktorer inom produktionen genom exempelvis förbättring av teknologi utan 
att minska produktionen av en annan vara. Det går även att omfördela arbetskraft då det råder 
ett utbudsöverskott av arbetskraft på landsbygden. Utbudsöverskottet av arbetskraft skulle 
annars vara en allokeringsförlust men kan efter omfördelning användas i produktionen.  
 
Effektiv produktsammansättning är inte heller uppfylld. Eftersom varken effektiv konsumtion 
eller effektiv produktion är uppfylld kan inte heller effektiv produktsammansättning vara 
uppfylld. Paretoeffektivitet är därmed inte uppnådd på marknaden och det är möjligt att göra 
paretoförändringar utan att någon går förlorande ur det. Det är dock svårt att göra 
paretoförändringar men åtgärder för att öka effektiviteten på marknaden kan motiveras med 
Kaldor-Hicks kriteriet. Eftersom förändringar av regleringar på marknaden skulle leda till större 
vinster än förluster. För att ett samhälle ska uppnå socialt optimum krävs att ytterligare ett 
villkor gällande rättvisa är uppnått förutom paretoeffektivitet. För att rättvisa ska vara uppnådd 
krävs att nyttovärdet av att ge en extra enhet till individ A ska vara samma som att ge samma 
enhet till individ B. Detta kan inte sägas vara uppfyllt då fördelningen i samhället inte kan ses 
som rättvis. Fattigdomsnivån är på cirka 14 procent och av dessa bor cirka 93 procent på 
landsbygden och inkomstskillnaderna mellan stad och landsbygd är stora. Om en vara skulle 
omfördelas skulle en genomsnittsindivid på landsbygden få större nytta av den extra enheten än 
vad en individ i en stad skulle få.  

5.6 Ojämlikhetsfällan 

I takt med Vietnams ekonomiska tillväxt och minskning av fattigdom har andra problem 
uppkommit. Ett av dessa är ojämlikhet mellan stad och landsbygd. En välfungerande rismarknad 
skulle kunna lösa detta då ris produceras på landsbygden. Om ”terms of trade” blir till fördel för 
landsbygden skulle ojämlikheten mellan stad och landsbygd kunna minskas. Det skulle även 
kunna minska fattigdom då 93 procent av de fattiga lever på landsbygden. Ojämlikhet i 
samhället kan leda till stora problem om politisk, ekonomisk och social ojämlikhet tillsammans 
bildar ett tillstånd som individer inte kan påverka, en ojämlikhetsfälla. Ojämlika 
möjligheter/fördelar är huvuddelen i en ojämlikhetsfälla. Där fördelar (u) beror på 
omständigheter (c), ansträngningar (e) och politik (p).  
 

𝑢(𝑐, 𝑒,𝑝) 

Samhället kan delas in i grupper efter omständigheter. Eftersom omständigheter är något som 
individer inte kan påverka kan en omständighet i Vietnam och på rismarknaden vara att en 
grupp individer är bosatta på landsbygden (GL) och en grupp individer är bosatta i städerna 
(GS). Det finns stora skillnader mellan dessa grupper vad gäller fördelar i Vietnam. Politisk 
ojämlikhet mellan stad och landsbygd är regeringens reglering av migration som leder till att det 
är mycket svårt för befolkningen på landsbygden att flytta till städerna trots stor arbetslöshet 
och låga löner på landsbygden. Regleringen av export av ris påverkar även landsbygden negativt 
i större utsträckning än vad det påverkar städerna. Då en mycket stor del av 
landsbygdsbefolkningen odlar och säljer ris skulle en fri marknad gynna 
landsbygdsbefolkningen då det skulle vara möjligt för bönderna att få en högre vinst. 
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Regleringen av export motverkar detta och medverkar till att hålla inkomsterna för bönderna på 
en låg nivå. För befolkningen i städerna är regleringen till stor del positiv för att den håller de 
inhemska priserna på en lägre nivå än vad de skulle vara utan reglering. Även regleringen av 
äganderättigheter för mark påverkar befolkningen på landsbygden negativt och inte 
befolkningen i städerna i lika stor utsträckning. En stor del av befolkningen på landsbygden är 
bönder och odlar grödor vilket leder till att det påverkas mycket av hur äganderättigheter för 
mark fungerar. Brist på äganderättigheter leder till att det är svårt att få större del mark att 
bruka och därmed är det svårt för bönder att öka produktionen och få en större vinst. De flesta 
som odlar ris har endast råd att med den vinst de får från tidigare skörd köpa nya insatsvaror 
och resten behöver de för att överleva tills nästa skörd. 
 
Ekonomisk ojämlikhet mellan stad och landsbygd finns vad gäller inkomstskillnad.  Inkomsten 
för befolkningen i städerna är dubbelt så hög som inkomsten för befolkningen på landsbygden. 
Det är dock dyrare att leva i städerna men sett till levnadsutgifter har befolkningen i städerna 
mer kvar efter att allt är betalt för en månad än vad befolkningen på landsbygden har. 
Befolkningen i städerna har därmed en större marginal och har lättare att klara oförutsedda 
utgifter. Vid större marginaler är chansen större att personer tar risker och exempelvis 
investerar vilket leder till högre effektivitet i samhället. Fattigdomsnivån skiljer sig mycket 
mellan stad och landsbygd då 93 procent av de fattiga lever på landsbygden. Tillgång till 
utbildning och sjukvård skiljer sig också mellan grupperna. Högre utbildning och sjukvård 
kostar mycket och eftersom många på landsbygden är fattiga har de ofta inte råd med det. 
Grundutbildning har de flesta tillgång till och 90 procent av de som ska gå i grundutbildning gör 
det vilket kan ses i tabell 1 i kapitel 3, Vietnams ekonomi. Däremot skiljer sig delaktighet i högre 
utbildning mycket mellan den fattigaste och rikaste kvintilen i samhället. Då många på 
landsbygden inte har råd med högre utbildning och många kommer från familjer som ägnar sig 
åt risodling leder det ofta till att individer på landsbygden också börjar producera ris. Även 
korruption påverkar stad och landsbygd olika. Eftersom korruption är mycket vanligt leder det 
ofta till större kostnader för exempelvis sjukvård och det är svårt att veta innan hur mycket det 
kommer att kosta. Det leder det till större svårigheter för befolkningen på landsbygden som har 
en mindre inkomst att röra sig med än vad befolkningen i städerna har. Under begreppet 
ojämlikhetsfällan skiljs ekonomisk, politisk och social ojämlikhet åt. Det är dock svårt att skilja 
mellan ekonomisk, politisk och social ojämlikhet eftersom de ofta påverkar varandra. Det går 
exempelvis inte att säga att inkomstskillnader endast är en ekonomisk ojämlikhet då det till stor 
del påverkas av politisk ojämlikhet. 
 
Det råder därmed stora skillnader i fördelsnivå (u) mellan grupperna. Hur ansträngningarna (e) 
påverkar är svårt att mäta men då fördelarna för befolkningen på landsbygden är så mycket 
mindre än för de i städerna kan det antas att det är svårt för befolkningen på landsbygden att 
motivera sig för att försöka förändra sin situation. Antagligen finns det ett mått av 
självförverkligande för befolkningen på landsbygden, att de har svårt att se att det är möjligt att 
förändra sin situation och därför inte anstränger sig. Samtidigt är det svårt att veta då 
ansträngningarna som skulle behövas för att för de fattiga att förbättra sin situation är stora, om 
det ens är möjligt. Bourguignon et al. menar att för att fastställa existensen av en 
ojämlikhetsfälla kan socioekonomiska rörlighetsmönster undersökas och brist på konvergens 
mellan grupper. Det är mycket svårt att röra sig mellan grupperna stad och landsbygd eftersom 
omständigheter och politik och därmed fördelar skiljer grupperna åt. Något som definierar en 
ojämlikhetsfälla är att den ska vara ihållande över tiden. Efter Doi Moi reformen och 
liberaliseringen av rismarknaden ökad tillväxten och fattigdomen minskade men ojämlikheten 
ökade. Det inträffade under början av 1990-talet och sedan dess har tillståndet med ojämlikhet 
mellan stad och landsbygd varit ihållande. Det kan därmed anses som ett tillstånd som är 
ihållande över tiden.  
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Ojämlikhet i fördelar (u) ska även bero till viss del på tidigare generationers fördelar och 
tidigare distribution av fördelar för att det ska klassas som en ojämlikhetsfälla. Om en individ 
föds på landsbygden kommer individen med största sannolikhet att stanna kvar och arbeta med 
samma som föräldrarna då det är mycket svårt att förändra situationen och göra något annat. 
Därmed beror ojämlikheten till viss del på tidigare distribution av fördelar. För att det ska vara 
en ojämlikhetsfälla krävs även att en grupp domineras av en annan grupp i ett långsiktigt 
jämviktsläge och att det finns möjlighet att nå ett annat långsiktigt lämviktsläge. Grupp 
landsbygd domineras vad gäller fördelar av grupp stad då grupp stad har en högre fördelsnivå. 
Det är mycket troligt att det existerar ett annat jämviktsläge där grupperna har tillgång till mer 
lika fördelar. Eftersom det råder ineffektivitet på rismarknaden är det möjligt att förändra detta 
och förbättra situationen för befolkningen på landsbygden. Högre effektivitet skulle leda till 
högre nytta för Vietnam i helhet och det är därför möjligt att nå ett annat långsiktigt 
jämviktsläge. Av detta kan det därmed anses att en ojämlikhetsfälla existerar i Vietnam.  
 
De två gruppernas möjligheter kan ses i figur 15. Där landsbygdens möjligheter visas av (GL) och 
stadsbygdens av (GS). I Vietnam i dagsläget har stadsbygden större möjligheter och landet bör 
därför befinna sig högre upp för (GS) än för (GL). Vietnam bör inte ligga på ”opportunity 
possibility frontier” då möjligheterna givet mängd resurser och teknologi inte kan ses som fullt 
utnyttjade. För att ett land ska ligga på kurvan krävs maximalt utnyttjande av resurser och 
teknologi och med ett utbudsöverskott av arbetskraft är detta inte uppfyllt. Vietnam skulle 
därmed vinna på migration både ur effektivitets- och ojämlikhetssynpunkt och uppnå ett bättre 
tillstånd med ökade möjligheter. Vietnam ligger inte i punkt (E) som står för jämlika möjligheter 
och inte heller i punkt (R) som står för Rawls definition av rättvisa där de individers nytta som 
har det sämst maximeras. Inte heller kan Vietnam anses vara i punkt (B) som står för effektivitet 
och maximalt utnyttjande av fördelar. Eftersom det är möjligt genom omfördelning av resurser, 
exempelvis förflyttning av arbetskraft från landsbygden till städerna, att uppnå högre 
effektivitet. Det skulle leda till en ökning av fördelar för befolkningen på landsbygden och de 
som flyttar till städerna. Det är möjligt att det skulle vara negativt för vissa i städerna då lönerna 
skulle minska men de ökade fördelarna för befolkningen på landsbygden överväger förlusten för 
befolkningen i städerna och kan därmed motiveras med Kaldor-Hicks kriteriet. Det är även 
möjligt att förändra reglering av export och mark och uppnå högre effektiviitet. Det är möjligt att 
Vietnam ligger i en punkt såsom X där landsbygden har färre fördelar än städerna och fördelarna 
är inte maximalt utnyttjade. 
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Figur 15 Möjliga kombinationer av möjligheter mellan grupp stad och grupp landsbygd 

Problemen på rismarknaden tillsammans med ojämlikhet mellan stad och landsbygd, som till 
viss del går ihop, skapar ett tillstånd för befolkningen på landsbygden som är mycket svår att ta 
sig ur. Det är inte bara negativt för befolkningen på landsbygden utan för Vietnam i stort då det 
leder till välfärdsförluster för hela samhället. Det är därför motiverat att utföra förändringar för 
att landet istället ska uppnå välfärdsvinster. Högre effektivitet och minskad ojämlikhet leder till 
större möjligheter för befolkningen på landsbygden att påverka och förändra sin situation.  
 
Effektivitet och rättvisa kan ibland leda till motsättningar men för Vietnam där det råder 
ineffektivitet på rismarknaden och ojämlikhet på landsbygden är det möjligt att både minska 
ojämlikhet och öka effektiviteten. Genom att öppna upp för fri export av ris skulle bönderna få ut 
ett högre pris för riset vilket skulle förbättra ”terms of trade” mellan landsbygd och stad. 
Befolkningen på landsbygden skulle få en högre inkomst och därmed ha lättare för att ha 
möjlighet att uppsöka sjukvård och större möjlighet att utbilda sig. Att förändra 
äganderättigheterna för mark så att det inte finns brist på överlåtbarhet utan att det är möjligt 
att köpa större del mark för att odla ris skulle leda till ökad effektivitet på marknaden. Bönderna 
skulle kunna utnyttja stordriftsfördelar och investera i ny teknologi vilket skulle leda till ökad 
produktivitet och resultera i välfärdsvinster för producenter och för landet i stort. En förändring 
av regeringens politik gällande migration skulle även leda till ett effektivare utnyttjande av 
resurser. Allt detta leder även till minskad ojämlikhet mellan stad och landsbygd. Enligt 
Bourguignon et al är ett sätt att häva en ojämlikhetsfälla genom att öppna upp marknader. 
Genom att öppna upp rismarknaden skulle det vara möjligt att häva ojämlikhetsfällan. Det råder 
dock fler problem på rismarknaden såsom informationsasymmetri och transaktionskostnader. 
Detta skulle även behöva förändras för att marknaden ska fungera effektivt och det skulle även 
resultera i ökad jämlikhet genom att exempelvis förbättra infrastrukturen och i och med detta 
minska transportkostnaderna skulle fler få tillgång till det ris de efterfrågar.  
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6. Sammanfattande diskussion 

Nedan följer en sammanfattning av de resultat som har diskuterats fram i analysen.   

Priset på ris reagerar kraftigt på förändringar i efterfrågan och utbud. Utbudet kan på kort sikt 
ses som oelastiskt och en förändring i priset påverkar därmed utbudet i väldigt liten 
utsträckning. Utbudet är oelastiskt på grund av markrättigheter och att det inte går att förändra 
utbudet under skörd. Utbudet fluktuerar kraftigt mellan risskördarna på grund av att många av 
de som odlar ris är fattiga och måste sälja riset direkt efter skörd för att få råd med 
levnadsutgifter och insatsvaror till nästa skörd. Den senaste prisökningen berodde förutom på 
utbudet även på en ökad efterfrågan som kan härledas till befolkningstillväxt och spekulationer.  
 
Det råder inte fullständig konkurrens på rismarknaden. Fullständig konkurrens är dock ovanligt 
men det är möjligt att förbättra konkurrensen på marknaden och därmed öka effektiviteten.  Ris 
är en homogen produkt och kan ses som perfekt substitut mellan säljare. Det finns många säljare 
och många köpare men det råder informationsasymmetri mellan vissa säljare och köpare. Vissa 
säljare vet mer om rismarknaden än vad köparna gör och säljarna kan därför påverka priset på 
marknaden. Produktionsfaktorerna är inte rörliga på långsikt, vilket framförallt gäller för 
arbetskraft då det finns hinder för arbetskraft att röra sig mellan landsbygd och stad. Det råder 
även höga informations- och transaktionskostnader som minskar effektiviteten på marknaden. 
 
Regleringarna som påverkar rismarknaden är främst reglering av export, markrättigheter och 
migration. Reglering av export är positivt för konsumenterna eftersom det leder till att priset 
hålls på en låg nivå. Det är dock negativt för Vietnam i helhet då reglering av export leder till 
välfärdsförluster för landet. Negativt är det även för producenter av ris som inte får en lika stor 
inkomst som de hade fått utan reglering. På långsikt är det även negativt för samtliga på 
landsbygden då en högre inkomst för bönderna kan leda till att landsbygden utvecklas vilket 
skulle kunna gynna befolkningen på landsbygden och landet i stort. På grund av att exporten 
regleras kan exportmarknaden ses som en oligopsoni vilket leder till ytterligare 
välfärdsförluster för samhället.  
 
Regleringen av markrättigheter påverkar även befolkningen på landsbygden negativt och leder 
till att det inte går att öka produktiviteten inom risproduktionen då den mark som de flesta har 
rätt att bruka är för liten för att det ska vara lönsamt eller möjligt att investera i ny teknologi. 
Även detta leder till välfärdsförluster för landet då ökade intäkter hade varit möjliga om 
markrättigheterna hade varit konstruerade annorlunda. Regleringen av migration skapar 
allokeringsförluster då det råder utbudsöverskott av arbetskraft på landsbygden och det är svårt 
för befolkningen på landsbygden att flytta in till städerna på grund av hur regeringen hanterar 
migration.  
 
Ojämlikheten mellan stad och landsbygd är stor och finns inom många delar av ekonomin. 
Skillnader finns bland annat inom inkomst, fattigdomsnivå, regleringar, utbildningsnivå och 
tillgång till sjukvård. Skillnaderna i fördelar har varit ihållande under en tid och det kan antas 
existera ett alternativt jämviktsläge där skillnaderna mellan fördelar inte är lika stora. På grund 
av att detta föreligger det en ojämlikhetsfälla i Vietnam mellan stads- och landsbygdsbefolkning.  
 
Det finns effektivitetsvinster att nå av att minska ojämlikhet mellan stad och landsbygd. 
Paretoeffektivitet är inte uppfyllt inom samhället och det är därför möjligt att genomföra 
omfördelningar av resurser som ökar nyttan för några utan att minska den för någon. Det är 
dock svårt att göra paretoförbättringar och omfördelningar kan därmed motiveras med Kaldor-
Hicks kriteriet. Omfördelningar som skulle leda till minskad ojämlikhet och ökad effektivitet är 
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möjliga att nå genom att genomföra förbättringar för befolkningen på landsbygden. Förändrade 
regler gällande äganderättigheter för mark och en minskad reglering av export skulle leda till att 
producenter av ris skulle få en högre inkomst. På långsikt skulle det leda till att landsbygden 
utvecklades vilket skulle resultera i välfärdsvinster för Vietnam. Ett sätt att öka effektiviteten 
och ge ökade möjligheter för befolkningen på landsbygden är att förbättra lagerhållningen av ris. 
i dagsläget är det dock svårt då många bönder lever på marginalen. Men en möjlighet är att 
bönder går ihop och investerar i lager för ris. Bättre lagerhållning skulle stabilisera priset på 
marknaden och bönderna skulle få ut en större vinst för sin produktion, ojämlikheten på 
landsbygden skulle minska och effektiviteten öka.  
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