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Abstract 

Tobacco kills 11,500 of its consumers every day, half of them living in developing countries. 

But there’s more to the picture, namely the producer perspective which show the 

consequences of tobacco growing for the small-scale farmer. In this paper I mean to 

investigate the labour conditions of tobacco growers in the world’s second largest tobacco 

producing country, Brazil. I also intend to examine the Fair Trade movement, with particular 

attention to FLO (Fairtrade Labelling Organisation). Finally I try to merge the difficulties of 

tobacco growing with the institution of Fair Trade, expressed by the FLO standards, as an 

alternative way out of the tobacco growing problems. The method for this investigation is to 

examine and compare secondary literature, reports and books, already written on the subject.  

The first issue show a double-side situation, where Brazilian tobacco growers live under 

extremely crude labour conditions, but also a state where no other agricultural alternatives are 

available, since tobacco is a highly lucrative and beneficial crop to cultivate, especially for the 

small-scale farmer. Secondly this paper proposes, thorough the laws of institutional theory, 

that Fair Trade, especially the FLO standards, constitutes a highly stable and reliable 

institution, clearly benefiting international trade. Finally this paper concludes that Fairtrade 

labelled tobacco would not only reduce the problems of tobacco growing, but would also 

simplify the problematic transformation process, caused by tougher tobacco control policies, 

from tobacco growing to alternative crop cultivation. In addition, my paper states that Fair 

Trade as an institution could spread egalitarian principles to other parts of society, which in 

turn will create formal egalitarian institutions. However, as my interviews with FLO and 

tobacco companies show, all of this will not become a reality until there is a significant 

increase in the demand for Fairtrade labelled tobacco products.  
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1 Inledning 

Det är numera allmänt erkänt att användning av tobak är beroendeframkallande och kan leda 

till cancer och andra livshotande sjukdomar.1 168 länder har ratificerat FTCT-avtalet som 

säger att denna information måste nå konsumenten, vilket bl.a. har resulterat i stora 

varningsskyltar på cigarettpaketen.2 Men det som konsumenten emellertid inte informeras om 

är under vilka arbetsförhållanden tobaken är producerad och vilka konsekvenser tobaksodling 

får för tobaksodlaren.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

En övergripande ambition med min studie är att försöka förbättra kunskapen och öka 

förståelsen för tobaksodlarens situation. Vidare syftar studien till att undersöka vad som skulle 

kunna förbättra denna situation. Då många anser att Rättvisemärkning av kaffe haft positiva 

effekter för kaffeodlaren,3 skulle det vara intressant att undersöka huruvida Rättvisemärkning 

av tobak skulle få positiva effekter även för tobaksodlaren. För att kunna besvara detta 

kommer studien att avgränsas till en specifik region, nämligen södra Brasilien. Eftersom 

Brasilien idag är världens största exportör av tobak med närmare 2,2 miljoner människor 

anställda inom tobaksindustrin,4 främst i de södra delarna,5 så anser jag att en fallstudie av 

tobaksindustrin i Brasilien induktivt skulle ge en hyfsat bra inblick i problemområdet. De 

huvudsakliga frågeställningarna kan sammanfattas enligt följande: 

• Med huvudfokus på Brasilien, hur ser tobaksproduktionen och tobaksodlarens 

arbetsförhållanden ut? 

• Vad är Rättvisemärkt och vad skulle Rättvisemärkning av tobak innebära för den 

brasilianska tobaksodlaren? 

                                                                 
1 WHO (World Health Organisation) (2002), The tobacco atlas, s 32-36. 
2 The Framework Convention Alliance for Tobacco Control; http://www.fctc.org/treaty/index.php 060531. 
3 Se t.ex. Swedwatch, (2005), Kaffe från Brasilien -  en bitter smak av orättvisa, s 62. Kooperation Utan Gränser 

(2005), Priset för ditt kaffe, s 21. 
4 FAO (Food and Agricultural Organisation) (2003b), Selected case studies, s 9. 
5 WTI (World Trade Institute) (2004), Agricultural Exports as Engine of Growth for Developing Countries, s 9. 
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För att söka svar på dessa frågeställningar kommer jag att studera tidigare forskning om 

tobaksodlingen i Brasilien, för att sedan pröva dessa uppgifter gentemot de kriterier för rättvis 

handel som FLO (Faitrade Labeling Organisation) ställt upp, i syfte att påvisa eventuella 

synergieffekter. Grundtanken med min studie blir således att knyta an till redan existerande 

forskning, men också att göra anspråk på att bidra med en ny infallsvinkel; nämligen på vilket 

sätt Rättvisemärkning av tobak skulle påverka tobaksodlarens situation. 

1.2 Teoretiskt ramverk för handel och rättvisa 

Studien syftar till att jämföra och analysera tobaksproduktion, internationell tobakshandel och 

rättvis handel, med intentionen att påvisa eventuella synergieffekter. För att undersöka detta 

kommer jag att ta hjälp av två enligt mig lämpliga teoriskolor: Heckscher-Ohlin teoremet 

samt institutionell teori, med betoning på den senare. Dessa teoribyggen, främst det senare, 

anser jag till stor del ligger nära dagens rättvis handelsrörelses syn på ekonomisk och social 

utveckling.6 I följande presentation kommer jag att välja ut de delar av teorierna som jag anser 

användbara vid tolkningen av mitt material, och därigenom medvetet utelämna vissa delar. 

Heckscher-Ohlin teoremet publicerades 1933 och är en vidareutveckling av 1800-tals 

filosofen David Ricardos utrikeshandelsteori. Ricardos teori bygger på att länder exporterar 

de produkter som man kan producera med mindre arbetsinsatser än andra länder, d.v.s. 

produktionen där landet har en komparativ fördel. På samma sätt importerar landet produkter 

som man har sämre förutsättningar att producera med liten arbetskraft.7 Heckscher och Ohlin 

kompletterar Ricardos teori genom att införa ett flertal produktionsfaktorer (t.ex. kapital och 

landareal) vid sidan av arbetet. Produktionsfaktorerna skiljer sig mellan länder i kvalitet och 

omfattning, vilket gör landets komparativa fördel till något mer komplext.8 I Heckscher-Ohlin 

teoremet består alltså den komparativa fördelen i de produktfaktorer som landet har relativt 
                                                                 
6 Med begreppen ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt avses BNP per capita. Jag är medveten om att 

detta mått är omstritt och långt ifrån heltäckande, men jag tycker ändå att det ger en fingervisning om vart 

utvecklingen är på väg.  Social utveckling är inget som primärt studeras utifrån någon teori i min studie. Däremot 

så menar institutionell teori att egalitära principer (läs social utveckling) är en mycket god förutsättning för 

ekonomisk tillväxt. Ekonomisk och social utveckling går alltså hand i hand. Rättvis handel grundar sig just på 

kombinationen av handelns fördelar och behovet av institutionellt ramverk för att handeln ska gynna alla parter. 
7 Blaug, Mark (1992), The methodology of economics, s 52-54, 185-186. 
8 Krugman, Paul (2006), International Economics, s 84. 
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gott om. T.ex. så kommer utbudet hos ett land med stora arealer, men liten befolkning, att 

utgöras av landintensiva produkter, samtidigt som landet kommer att efterfråga 

arbetskraftsintensiva produkter.9 Följaktligen är drivkraften i den internationella handeln just 

olikheter i resurstillgångar mellan länder.10 Denna specialisering leder till att alla parter 

gynnas av handeln utan att det sker på någon annans bekostnad.  

Institutionell teori används inom många olika discipliner och förekommer därför i lite olika 

former.11 Då jag i min studie refererar till institutionell teori så syftar jag till en ekonomisk 

applicering av nyinstitutionell teori.12 Inom detta område fungerar teorin som ett sätt att söka 

förstå olikheter i ekonomisk tillväxt mellan olika länder och regioner.13 Teorin ställer sig 

positiv till internationell handel men hävdar också att adekvata institutioner måste 

tillhandahållas för att kunna maximera vinsten av handel och till fullo kunna dra nytta av 

komparativa fördelar. North definierar institutioner som ”…spelreglerna i ett samhälle eller, mer 

formellt uttryckt, de restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig 

samverkan…”14 Inom ekonomin kan institutioner ses som ”...spelreglerna för upprepade 

ekonomiska transaktioner...”15 Dessa institutioner både möjliggör och begränsar handelsutbytet. 

Man talar om informella institutioner (sedvänjor, beteendenormer, värderingar) och formella 

institutioner (lagar och förordningar), där de informella ofta ligger till grund för de formella. 

Indelningen är dock inte så statisk utan präglas av en gradskillnad.16 Inom teoribygget är de 

institutioner som definierar och skyddar äganderätten av central betydelse för ekonomisk 

tillväxt.17 Institutionell teori skiljer mellan institutioner och organisationer, där de första är 

”spelets regler” och de andra är ”spelarna”.18 Upprepad interaktion mellan organisationer kan 

leda till ökad tillit och skapande av informella institutioner, som i sin tur kan leda till formella 

                                                                 
9 Markusen, James R, m.fl. (1995), International Trade, s 106. 
10 Krugman (2006), s 84. Blaug (1992), s 186. 
11 Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje (1996), Translating organizational change, s 1-5. 
12 Nyinstitutionell teori framhåller, i kontrast till den äldre skolan, föränderligheten inom institutioner vilket 

resulterar i en ökad tonvikt på utvecklandet av dessa. Ibid, s 3-4. 
13 Gunnarsson, Christer & Rojas, Mauricio (2004), Tillväxt, stagnation och kaos, s 14. 
14 North, Douglass (1993), Institutionerna, tillväxten och välståndet, s 16. 
15 Gunnarsson & Rojas (2004), s 16-17.  
16 Ibid, s 78. North (1993) s 18, 78. 
17 Eggertsson, Thraín (1990), Economic behavior and institutions, s 247-248. Gunnarsson & Rojas (2004), s 17. 
18 North (1993), s 18-19. 
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institutioner.19 Institutionerna behöver vara trovärdiga och skapa säkerhet för att 

marknadsekonomiska aktörer ska våga gå in i långsiktiga handelsförbindelser.20 Är de inte 

trovärdiga kommer effektiviteten, och därmed också vinsten, att begränsas p.g.a. de 

transaktionskostnader som uppstår vid brist på tillit och information mellan handelsparter.21 

Dessutom fodras opersonlighet, d.v.s. att institutionen möjliggör upprepade interaktioner 

mellan främlingar.22 För att skapa dessa pålitliga och opersonliga institutioner behövs en 

neutral tillsynsmyndighet. Inom institutionell teori blir detta konstitutivt en statsmakt, men 

skulle också i princip kunna vara vilken neutral tredje part som helst, så länge den är autonom 

och inte styrs av särintressen.23 Vidare anses egalitära principer vara fundamentala eftersom 

de möjliggör för så många människor som möjligt att delta i ekonomin, vilket maximerar den 

ekonomiska utvecklingen. Egalitarism innebär lika rättigheter, d.v.s. frihet från diskriminering 

och statliga övergrepp, men också lika möjligheter vilket innebär tillgång till de resurser som 

krävs för deltagande i ekonomin. Institutioner som byggs på egalitära principer är således en 

stark drivkraft till ekonomisk tillväxt.24 

Jag menar att dessa teorier tillsammans är till hjälp i min undersökning. Heckscher-Ohlin 

teoremet visar på det positiva och fördelaktiga med specialiserat handelsutbyte, vilket är 

användbart vid studerandet av den globala tobakshandeln. Teorin hjälper mig också att tolka 

fenomenet Rättvisemärkt som att det finns en efterfrågan på rättvist producerade produkter 

och Rättvisemärkt fungerar som utbud. Institutionell teori visar på vikten av att skapa hållbara 

spelregler, institutioner, så att handelsutbytet gynnar alla parter och blir hållbart i längden, 

vilket maximerar den ekonomiska utvecklingen. Detta synsätt hjälper mig att se på Rättvis 

handel som en hållbar institution, byggd på egalitära principer.25 Institutionen blir avgörande 

vid interaktioner mellan odlare och bolag i Brasilien för att uppnå ekonomisk utveckling som 

gynnar bägge parter. Tankarna om egalitarism använder jag också för att förstå tobaks-

odlarens kuvade och utvecklingshämmande situation gentemot tobaksbolaget.  

                                                                 
19 North (1993), s 19.  
20 Gunnarsson & Rojas (2004), s 16. 
21 Eggertsson (1990), s 14-15, 21-22. 
22 Gunnarsson & Rojas (2004), s 283. 
23 Eggertsson (1990), s 59-61. North (1993), s 96. Gunnarsson & Rojas (2004), s 23. 
24 Gunnarsson & Rojas (2004 s 18-21, 113. 
25 Detta resonemang kommer jag att vidareutveckla i avsnitt 2.3. 



 5

1.3 Metod och avgränsning 

I min studie kommer jag att använda mig av en kvalitativ textanalytisk metod. 

Tillvägagångssättet blir att samla in relevanta data för att sedan jämföra och pröva dessa mot 

varandra med hjälp av den teoretiska ansatsen. All data är i form av sekundärinformation 

eftersom min tidsbegränsning hindrar mig från att göra egna fältstudier. Studiens tidsintervall 

begränsar även undersökningen till just fallet Brasilien, med tonvikt på de södra delarna där 

huvuddelen av tobaksproduktionen äger rum, utan att göra några djupare jämförelser med 

andra tobaksproducerande länder. Vidare har jag valt att fokusera på hur Rättvisemärkning av 

tobak skulle beröra odlaren. Frågor som berör huruvida detta skulle påverka 

tobaksanvändningen i konsumtionslandet (t.ex. Sverige) med dess sociala och ekonomiska 

konsekvenser har jag medvetet utelämnat. Dessutom har jag utelämnat frågan huruvida 

tobakskonsumtionen, med dess negativa hälsoeffekter, påverkar Brasiliens ekonomiska och 

sociala utveckling. Bägge dessa frågor är mycket intressanta men de bör, enligt mig, 

behandlas i en separat studie, då FLO:s kriterier inte primärt berör produktens eventuella 

hälsorisker för konsumenten, och därmed hamnar utanför min studies huvudsyfte. 

1.4 Källkritik 

I enlighet med min metod kommer jag att använda mig av många olika källor vilket gör det 

utrymmesmässigt komplicerat att föra en källkritisk diskussion kring varje källa. Jag har 

därför valt att i detta avsnitt enbart diskutera studiens huvudkällor. Dessa källor är uteslutande 

i form av sekundärinformation, såsom rapporter, tryckta böcker och tidningsartiklar. Givetvis 

finns ett problem med all sekundärinformation då tradering riskerar att färga 

sanningsanspråken.26 Dock kommer huvudkällorna från erkända internationella organ såsom 

WHO (World Health Organisation), och FAO (Food and Agricultural Organisation), vilka 

ofta utsätts för extern granskning. Min uppfattning är också att dessa organisationers 

undersökningar är väl genomförda. Då tobaksfrågan ofta är något laddad har källorna dock en 

benägenhet att bli medvetet tendentiösa. WHO är förståligt nog antagonister till 

tobaksanvändning och FAO har givetvis huvudfokus på jordbrukarnas försörjningssituation. I 

syfte att erhålla så trovärdiga uppgifter som möjligt kommer jag därför att både använda 

källor som ställer sig positiva till tobaksproduktion, och källor som är mer kritiska.  
                                                                 
26 Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000), Källkritik för Internet, s 23. 
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Den huvudsakliga källan som kritiserar tobaksindustrin kommer från en brittisk 

biståndsorganisation vid namn Christian Aid. Denna källas giltighet stärks då den används 

som referens i rapporter gjorda av erkända internationella organ, exempelvis WHO.27 

Dessutom anser jag att deras forskning är noggrant genomförd och därför duger som underlag 

också i denna studie. En annan huvudkälla som är väl underbyggd men till sin natur är kritisk 

mot tobaksindustrin och tobaksanvändning är ASH (Action on Smoking and Health).  

Ett problem med källorna om tobaksindustrin är att de ofta refererar till varandra, vilket gör 

det besvärligt att bedöma källornas självständighet. För att komma runt detta problem 

kommer jag att använda mig av många olika källor och dessutom har jag försökt spåra och 

använda mig av grundkällan. Ett flertal källor använder Afubra (Associação dos Fumicultores 

do Brazil) som underlag i sina undersökningar. Eftersom min portugisiska är bristfällig så 

kommer jag inte ha möjlighet att kontrollera angivna uppgifter mot denna primärkälla. I de 

källor där originalspråket är engelska kommer jag att försöka undvika den svenska versionen 

eftersom språköversättning riskerar att omtolka grundmaterialet.  

De källor rörande rättvis handel som studeras är främst texter som skrivits av rörelsen själv. 

Texterna är dels hämtade från de olika hemsidorna men också från Rignells bok som är 

utgiven av världsbutikerna. Jag ser inget större problem med att denna litteratur är tendentiös 

eftersom rättvis handel är ett ideologiskt handelsalternativ i syfte att utmana den 

konventionella handeln,28 och därigenom inte döljer sin egen partiskhet. Däremot finns det en 

risk att jag inte ser med tillräckligt kritiska ögon på det jag vill undersöka eftersom jag själv är 

engagerad inom rättvis handelsrörelsen. För att hantera detta problem kommer studien att 

inkludera viss kritik mot rättvis handel som också kommer att stå oemotsagd.  

Det bör också nämnas att studiens källor för enkelhetens skull kommer att införskaffas via 

Internet och därigenom borde granskas med än mer kritiska ögon.29 Jag anser dock att den 

källkritiska diskussion som förts ovan är giltig trots att källorna är i elektronisk form. De 

kortare tidningsartiklar som finns att läsa elektroniskt på olika hemsidor skulle givetvis kunna 

vara överdrivna eller förfalskade, men dessa källor utgör inte studiens huvudinformation. 

                                                                 
27 Se t.ex; WHO, TFI (Tobacco Free Initiative) (2004), Tobacco and poverty. A vicious circle.  
28 Rignell, Hans (2002), Rättvis handel - rörelse i rätt riktning, s 26. 
29 Leth & Thurén (2000), s 133-135. 
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Figur 1. Dispositionsbilden visar att studien följer 

två parallella spår som sedan sammanförs, 

diskuteras och konkluderas i analysdelen.  

1.5 Disposition 

Kommande avsnitt, Avsnitt 2, inleds med att beskriva rättvis handelsrörelsens framväxt och 

huvudsakliga tankar för att sedan, med en tydlig koppling till institutionell teori, gå in på 

dagens rättvis handelsrörelse, i huvudsak Rättvisemärkt. Jag kommer även att lyfta fram viss 

kritik mot rättvis handel. Avsnitt 3 kommer att definiera tobak och vidare redogöra för hur 

tobakshandeln på en global nivå utvecklats och ser ut idag, för att sedan kort beröra 

konsekvenserna av tobaksanvändning. Avsnitt 4 syftar till behandla Brasiliens förhållande till 

tobaksindustrin, med särskilt fokus på tobaksodlarens situation där fördelar och problem med 

tobaksodling kommer att tas upp. Avsnitt 5 innehåller en analys med en beskrivning av 

Rättvisemärkt tobak som en alternativ lösning på de problem som beskrivs i föregående 

avsnitt. Jag kommer även att föra en diskussion som behandlar tänkbara komplikationer vid 

Rättvisemärkning av tobak, baserad på de intervjuer jag genomfört med aktuella aktörer. I 

slutsatsen kommer jag att sammanfatta studien och lyfta fram dess viktigaste resultat. Till sist 

ges några förslag på fortsatt forskning.  
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2 Handel på ett rättvist sätt 

Detta avsnitt syftar till att beskriva rättvis handelsrörelsens framväxt och huvudsakliga tankar 

för att sedan gå in på dagens rättvis handelsrörelse med dess olika aktörer. En särskild tonvikt 

kommer att läggas på organisationen FLO och dess svenska märkningsinitiativ Rättvisemärkt. 

Med hjälp av studiens teoretiska ansats kommer jag att klarlägga Rättvisemärkts hållbarhet 

som egalitär institution. Avslutningsvis kommer viss kritik mot rättvis handel att presenteras.  

2.1 En alternativ handel växer fram 

Under 1960-talet väcktes tankar i Europa, främst inom kristna rörelser, på en alternativ typ av 

handel som till skillnad från den konventionella handeln skulle gynna även den svagaste 

handelspartnern.30 Den alternativa handeln skulle därmed också utgöra en tydlig kritik mot 

den rådande världshandeln, som man menade gjorde utvecklade länder rika på 

utvecklingsländernas bekostnad.31 Olika Alternative Trade Organisations (ATOs) började 

importera direkt från producenter i fattiga länder för att sälja produkterna i Västeuropa. 

Världsbutiker startades i syfte att specialisera sig på försäljning av varor som endast handlats 

på detta alternativa sätt. Grundtanken var hela tiden att det var ett form av hjälparbete, men att 

metoden var handel och inte bistånd (Trade not Aid).32 

I början av 90-talet började ATOs av olika skäl ännu mer betona frågor rörande produktens 

tillverkning.33 Arbetsförhållanden, miljöpåverkan och organisationsformer bland 

producenterna kom att stå i fokus. Istället för att betona det alternativa med rättvis handel så 

betonade man istället att produkten producerats på ett rättvist sätt. Detta ledde till att man 

                                                                 
30 Brown, Michael Barret (1993), Fair Trade, s 156. Rignell, Hans (2002), s 16. 
31 Jag kommer i min studie konsekvent använda mig av begreppen utvecklade länder (developed countries) och 

utvecklingsländer (developing countries). Dessa begrepp är djupt problematiska då de presenterar en linjär 

utveckling där ”Vi” är högst på skalan. Anledningen till att ändå nyttjar dessa begrepp är att de uteslutande 

används i de texter jag analyserat och därför underlättar en direktöversättning min presentation avsevärt. 
32 Rignell (2002), s 14-18. Rättvis handelsrörelsens analys om det ojämlika utbytet är hämtad från beroende- och 

världssystemsteorin. Se; Wallerstein, Immanuel (2004), Världssystemanalysen. En introduktion, s 54. 
33 Solidaritetshandeln gentemot socialistiska länder, som präglat mycket av 70-talets ATOs, kom att tonas ner till 

följd av kommunismens kris i slutet på 80-talet. Rignell (2002), s 19. 
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började använda begreppet rättvis handel (Fair Trade) istället för alternativ handel 

(Alternative Trade).34 I samma veva började den nu s.k. rättvis handelsrörelsen att rikta sig 

mot en bredare konsumentmålgrupp, eftersom man ansåg att rättvis handel endast kan fortgå 

om produkten är konkurrenskraftig.35 Själva konkurrensfördelen skulle ligga i att produkten 

var rättvist producerad. Kommersialiseringen av rättvis handelsprodukter födde samtidigt ett 

behov av tydliga kriterier för vad som utmärker rättvis handel, samt en märkning vilken skulle 

fungera som en garanti för konsumenten. Det holländska märkningsinitiativet Max Havelaar 

var först ut med att lansera en märkning av rättvist handlade produkter.36 Detta ledde senare 

fram till att FLO (Fairtrade Labeling Organisation) bildades 1997. 

2.2 Dagens rättvis handelsrörelse 

Cirka 5 miljoner människor gynnas idag av rättvis handel genom 700-800 producent-

organisationer runt om i världen.37 80 procent av all produktion går till europeiska marknader 

medan de resterande 20 procenten går till USA och Japan. Endast 0,01 procent av den totala 

världshandeln utgörs av rättvis handel, trots att marknaden har ökat dramatiskt i Europa de 

senaste 5 åren.38 Idag kan man köpa rättvist handlade produkter i över 55000 affärer i 

Europa.39 Absolut störst är marknaden i Tyskland, Holland och Frankrike.40 

Rättvis handelsrörelsen är i nuläget centrerade kring fyra stora organisationer: NEWS!, EFTA, 

IFAT och FLO. NEWS! (Network of European Worldshops) är en länkorganisation mellan 

cirka 2700 europeiska världsbutiker,41 som främst arbetar med att sprida information om 

                                                                 
34 Rignell (2002), s 19-20, 109-110. Jag kommer konsekvent att översätta Fair Trade med rättvis handel i min 

studie, i enlighet med den svenska rättvis handelsrörelsen. 
35 Brown (1993), s 162. 
36 Rignell (2002), s 206. 
37 Rignell säger dock att dessa data bör tas med en nypa salt eftersom insamlingsmetoderna ofta är bristfälliga. 
38 Rignell (2002), s 34. FLO, IFAT, NEWS!, EFTA (FINE) (December 2005), Fair trade in Europe 2005. Facts 

and figures on fair trade in 25 European countries, s 7. 
39 Det finns en mängd produkter som är rättvist handlade, både inom livsmedel och hantverk. Den absolut största 

produkten är kaffe. Rignell (2002), s 37-38. 
40 FINE (2005), s 7, 10-17. 
41 Världsbutiker är marknadsplatser som endast säljer rättvist handlade produkter och arbetar för 

informationsspridning. http://www.varldsbutikerna.org/vadar.asp / Kriterier för världsbutiker. 060531. 
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rättvis handel.42 EFTA (The European Fair Trade Association) är en sammanslutning av de 

största europeiska importörerna av produkter tillverkade utifrån rättvis handelskriterier. EFTA 

säljer sina produkter i världsbutiker och i kommersiell dagligvaruhandel.43 Att vara IFAT 

(International Fair Trade Association) medlem innebär att man ställer sig bakom kriterierna 

för rättvis handel och aktivt arbetar för att förbättra den sociala situationen för sina fattigare 

handelspartners.44 IFAT har en egen märkning på alla anslutna produkter.45 FLO är en 

samarbetsorganisation bestående av 19 nationella rättvis handelsmärkningar, där bland annat 

svenska Rättvisemärkt är medlem. FLO:s märkning innebär att producenter och uppköpare 

åtar sig att följa produktspecifika kriterier. Detta övervakas regelbundet av FLO:s 

kontrollorgan.46 FLO inriktar sig främst mot den konventionella detaljhandeln genom att 

märka redan etablerade varumärken. FLO finansieras av de nationella märkningsinitiativen 

och övriga inblandade parter; producenter, importörer, licenstagare och konsumenter.”47 

De olika rättvis handelsorganisationerna är alltså grenar av samma träd men har lite olika 

metoder för att uppnå rättvis handel. När de fyra rättvis handelsorganisationerna samarbetar 

gör man det under beteckningen FINE (Flo Ifat News! Efta).48 

2.2.1 Rättvisemärkt 

Rättvisemärkt är det svenska märkningsinitiativet inom FLO och definierar sig själva som 

”…en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter…”49 Rättvisemärkt är ett 

aktiebolag (Rättvisemärkt AB) som ägs av LO och Svenska Kyrkan. Bolaget utfärdar licenser 

till företag, kontrollerar att märkningen används korrekt samt introducerar nya produkter på 

marknaden. Rättvisemärkt består även av en ideell förening (Föreningen för Rättvisemärkt) 

som bedriver informationsspridning och väcker opinion om rättvis handel.50 År 2005 hade 49 

                                                                 
42 http://www.varldsbutikerna.org/vadar.asp / NEWS!, 060531. 
43 http://www.eftafairtrade.org/efta.asp 060531. 
44 http://www.ifat.org/mission.shtml 060531. 
45 http://www.ifat.org/theftomark.shtml 060531. 
46 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml3.htm 060531. 
47 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml3.htm 060531. 
48 Rignell (2002), s 24, 42-43. 
49 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml13.htm 060531. 
50 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml3.htm http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml15.htm 060531. 



 11

procent av Sveriges befolkning kännedom om Rättvisemärkt. Dock utgjordes 

marknadsandelen av bara knappt en procent inom varje produktkategori.51 

FLO, och därigenom också Rättvisemärkt, är den specifika gren av rättvis handelsrörelsen 

som jag i huvudsak kommer att undersöka i denna studie. Detta eftersom jag upplever att FLO 

har tydligast kriterier för sina produkter. Dessutom övervakas dessa kriterier av det 

kontrollorgan som är en del av FLO men är separerat från den övriga verksamheten.52 

Eftersom Rättvisemärkt ingår i FLO kommer jag hädanefter att använda begreppen synonymt. 

FLO har både kriterier för producenten och kriterier för produkten.53 De produktspecifika 

kriterierna skiljer sig något åt mellan de olika produkterna, men generellt så omfattar de regler 

för uppköpare, som t.ex. ”…att betala ett garanterat minimipris som motsvarar 

produktionskostnaden och levnadsomkostnaden och alltid ligger över världsmarknadspriset [samt] att 

därutöver betala en premie som ska gå till social och ekonomisk utveckling...”54 Dessutom är 

uppköparna obligerade att betala en extra premie för ekologisk odling samt att upprätta en 

långvarig handelsförbindelse vilket även kan innebära förskottsbetalning om producenterna 

begär det. Idag finns produktspecifika kriterier utvecklade för ett tiotal produkter.55  

Producentkriterierna skiljer sig åt beroende på om produkterna produceras av småjordbrukare 

eller av anställd arbetskraft, men bägge bygger på ILO:s (International Labour Organisation) 

åtta kärnkonventioner.56 I Brasilien produceras tobak främst av småjordbrukare,57 varför jag 

kommer koncentrera mig på dessa kriterier. I analysdelen, avsnitt 5.1, görs även mer direkta 
                                                                 
51 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/168.htm 060531. Se vilka produktkategorier som finns i not 55. 
52 http://www.fairtrade.net/sites/certification/explanation.html 060531.  
53 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml71.htm 060531. 
54 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. FLO sätter ett minimipris som ska täcka levnads- och 

produktionskostnaden. Priset ligger aldrig under världsmarknadspriset och när detta höjs så följer även minimi-

priset med höjningen. Storleken på premien skiljer sig åt mellan de olika produkterna, men t.ex. för kaffe så 

utgör den, beroende på kaffesort, 3,7-5 procent av minimipriset. För ekologiskt odlat kaffe utbetalas, utöver den 

vanliga premien, 11-15 procent av minimipriset. FLO (December 2005a), Fairtrade standards for coffee, s 3. 
55 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. Produkterna är; kaffe, kakao, te, honung, socker, 

bananer, ris, quinoa, tropisk frukt, torkad frukt, nötter, juice, sportbollar, snittblommor, vin samt bomull. Ibid. 
56 ILO:s åtta  kärnkonventioner innefattar: Förenings- och förhandlingsrätt (nr. 87, 98), barnarbete / minimiålder  

(nr. 138), diskriminering och lika lön (nr. 111, 100), förbud mot tvångs och slavarbete (nr. 29, 105, 182). 

http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. 
57 FAO (2003b), s 15. 
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referat till specifika kriterier, men här följer endast en kort sammanfattning. För att 

småjordbrukarna ska kunna bli certifierade av Rättvisemärkt krävs det att de förenar sig i en 

demokratisk och egalitär organisation. Denna måste vara politiskt oberoende, motarbeta 

diskriminering samt se till att produkten håller god kvalitet. Kriterierna säger också att beslut 

om premiens användning ska tas demokratiskt inom organisationen.58  

Om en producentorganisation eller uppköpare anser sig följa FLO:s kriterier så kan denna 

ansöka hos FLO om att få bli certifierad.59 I praktiken har FLO:s kriterier inneburit att t.ex. 

brasilianska kaffeodlare får ”…en garanterad inkomst som täcker produktionskostnaden och går att 

försörja familjen på [,] skyddas av ILO:s konventioner för arbetsrätt [och] har möjlighet att få ut ett 

förskott vid behov [samt att de] uppmuntras att odla ekologiskt…”60 

 

2.3 Rättvisemärkt - en hållbar institution  

I oktober 2001 arbetade FINE fram en gemensam definition av rättvis handel: 

"Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, that seeks 

greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better 

trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers and workers - 

especially in the South. Fair Trade organisations (backed by consumers) are engaged actively in 

supporting producers, awareness raising and in campaigning for changes in the rules and 

practice of conventional international trade".61  

Rättvis handelsrörelsen menar i enlighet med Heckscher och Ohlin att handel kan gynna alla 

parter genom att man specialiserar sig på sina komparativa fördelar. Däremot kritiseras synen 

på att internationell handel per automatik skulle få positiva konsekvenser. Den komparativa 

fördelen ska inte behöva vara dåliga arbetsförhållanden och negativ miljöpåverkan.62 Precis 

                                                                 
58 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. 
59 http://www.fairtrade.net/sites/certification/registered.html 

http://www.fairtrade.net/sites/certification/certified.html 060531.   
60 Kooperation Utan Gränser (2005), s 27. 
61 Citatet är accepterat av FINE, se EFTA:s hemsida; http://www.eftafairtrade.org/definition.asp 060531. 
62 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml3.htm 060531. 
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som inom institutionell teori så hävdar rättvis handelsrörelsen att internationell handel kan 

främja ekonomisk utveckling för alla parter, så länge den följer vissa givna spelregler 

(institutioner) som försvårar exploatering. Kritiken av den konventionella handeln grundar sig 

på analysen att världshandeln idag inte är helt fri utan hindras av tullar och restriktioner, där 

makten är centrerad kring stora aktörer. Spelreglerna blir därför olika för olika spelare, för att 

använda North’s bildspråk.63 Rättvis handelsrörelsen kritiserar dessutom den konventionella 

världshandelns kortsiktiga vinstmaximering och framhåller istället vikten av hållbara 

institutioner i form av ett långsiktigt handelssamarbete mellan alla aktörer där även 

förfinansiering kan vara ett användbart medel.64 Respekten för institutioner upprätthålls så 

länge det lönar sig för parterna att följa dem,65 vilket också är fallet med Rättvisemärkt då 

kontraktsbrott leder till avbrutet samarbete.66 Institutionell teori understryker även 

nödvändigheten av en neutral tredje part som ser till att ingångna avtal hålls.67  För att uppnå 

detta använder sig FLO av ett kontrollorgan, separerat från den övriga verksamheten, i syfte 

att övervaka tillämpningen av kriterierna.68 Detta gör Rättvisemärkt till en pålitlig och stabil 

institution.  

Vidare menar rättvis handelsrörelsen att när fattigare producenter får en bättre social situation 

och högre inkomster, genom att erhålla ett högre pris för sina produkter, så skapas goda 

förutsättningar för ekonomisk utveckling i producentlandet.69 På samma sätt menar 

Gunnarsson & Rojas att egalitära principer är avgörande, eftersom de möjliggör för fler 

människor att delta i ekonomin.70 Ett högre utbetalat pris och förfinansiering är exempel på 

sätt att ge fler människor denna chans. Ett bra realiserat exempel på detta är Rättvisemärkt 

kaffe, den mest förekommande Rättvisemärkta produkten,71 som b.la. Swedwatch betraktar 

som ”…ett sätt att garantera bönder och deras anställda inom kaffeindustrin bättre priser…”72 än vad 

                                                                 
63 Rignell (2002), s 28-29. North (1993), s 18-19. 
64 Rignell (2002), s 28. 
65 North (1993), s 91.  
66 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml13.htm 060531. 
67 North (1993), s 96. 
68 http://www.fairtrade.net/sites/certification/explanation.html 060531. 
69 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml3.htm 060531. 
70 Gunnarsson & Rojas (2004), s 18-21, 113. 
71 Egen jämförelse mellan produkterna på; http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/69.htm 060531. 
72 Swedwatch (2005), s 62. 
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som normalt utbetalas för kaffe.73 Här har institutionen har visat sig hållbar och dessutom 

markant förbättrat kaffeodlarnas livssituation.74 Egalitära principer är följaktligen grunden i en 

hållbar institution.75  

De rättvisemärkta småjordbrukarnas organisationer ska vara transparenta, demokratiska och 

motverka diskriminering.76 Organisationens struktur kan tänkas sprida dessa egalitära 

principer och således skapa informella institutioner som i sin tur kan skapa formella 

institutioner.77 Den tidiga Rättvis handelsrörelsen har eftersträvat närhet mellan producent och 

konsument.78 Institutionell teori förespråkar däremot opersonlighet i institutionen för att 

upprepade interaktioner ska kunna fungera autonomt.79 Dagens rättvis handelsrörelse, i 

synnerhet Rättvisemärkt, präglas dock av ökad kommersialisering och märkningsinitiativ för 

att nå en allt större konsumentgrupp, vilket kan ses som en väg mot opersonliga relationer.  

Enligt Rignell så är rättvishandelsrörelsen kluven beträffande vad som egentligen är den 

yttersta målsättningen med rättvis handel. En inriktning menar att rättvis handel kommer att 

avveckla sig självt i takt med att varumärket blir allt mer kommersialiserat. Målet är att 

kriterierna ska vara en självklarhet för alla internationellt handlade produkter. Den andra 

inriktningen inom rättvis handelsrörelsen menar att detta synsätt är utopiskt eftersom det alltid 

kommer att finnas ett behov för små och marginaliserade producenter att komma ut på en 

större världsmarknad.80 Utifrån ett institutionellt synsätt menar jag att bägge dessa 

målsättningar syftar till att rättvis handel även i framtiden kommer att vara en hållbar egalitär 

institution vilket kan tänkas skapa andra informella institutioner inom närliggande områden.  

                                                                 
73 Swedwatch (2005), s 66. 
74 Kooperation Utan Gränser (2005), s 21, 27. Se också citat tillhörande fotnot 60. 
75 Gunnarsson & Rojas (2004), s 18-21, 113. 
76 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. 
77 North (1993), s 19. 
78 Brown (1993), s 158. 
79 Gunnarsson & Rojas (2004), s 283. 
80 Rignell (2002), s 151-154. 
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2.4 Kritik mot rättvis handel 

Givetvis har rättvis handelsrörelsen möts av en hel del kritik. Detta kapitel kommer i korthet 

att ta upp tre invändningar som jag anser vara både relevanta och tänkvärda. Kritiken kommer 

att stå oemotsagd, delvis eftersom det på ett bra sätt problematiserar rättvis handels anspråk på 

att vara ett hållbart alternativ till den konventionella handeln, men också för att min studie 

använder en annan teoretisk ansats som inte ser lika allvarligt på följande invändningar.  

Frihandelsförespråkare menar att rättvis handel bara är en kortsiktig lösning i form av 

protektionism. Man hävdar att ”…an industry that is "protected" from international competition will 

never become productive enough to compete in the global marketplace and cannot be the basis of a 

functional economy…”81 Rättvisemärkt kan därför ”…på lång sikt […] leda till att den arbetskraft 

som skulle kunna öka sin produktivitet genom att byta sektor låses fast i sektorer där de har låg 

produktivitet eftersom de där betalas en högre lön på grund av Rättvisemärkt. Detta kan försena 

strukturomvandlingar som långsiktigt kan reducera fattigdomen…”82 Rättvis handel utgör således 

samma typ av beroende som gäller vid bistånd, nämligen att de fattiga sätts i behov av 

godtycklig välvillighet från de rika.83   

Praktiskt taget motsatt kritik, nämligen att rättvis handel är alltför frihandelsvänlig, har 

uttalats från globaliseringskritikern Vandava Shiva. Hon menar att rättvis handel “…destroys 

livelihoods of the small producers and creates poverty instead of removing it [because there is a] 

inverse relation between increasing exports and declining food consumption locally and 

nationally…”84 Istället för att sätta för mycket tilltro till ökat internationellt marknadstillträde 

bör man alltså producera främst för en lokal marknad.85  

Den tredje invändningen kommer från globaliseringskritiska miljövänner. De menar att all 

internationell handel, inklusive rättvis handel, innebär långa transporter vilket genererar 

negativ miljöpåverkan och utgör följaktligen inget hållbart alternativ.86 Kostnaderna för denna 

miljöpåverkan kommer att drabba de fattigaste hårdast. Dessutom innebär rättvis handel 
                                                                 
81 Sanandaji, Nima (2006), “Costly Conscience”, Technology Commerce Society. 
82 Lindquist, Erik & Åkerman, Anders (2005), ”Slentrianmässig kritik”, Svenska Dagbladet. 
83 Nima (2006). 
84 Shiva, Vandana (2002), Export at any cost: Oxfam’s free trade recipe for the third world, s 2 
85 Ibid, s 1-5. 
86 Rignell (2003), s 138-142. 
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“…increased consumption in countries where non-sustainable consumption is already pushing the 

earth's limited resources beyond carrying capacity…”87  

Fenomenet rättvis handel har alltså kritiserats för att vara protektionistiskt och hämma 

långsiktig utveckling, men också för att sätta alltför stor tilltro till ökat marknadstillträde 

genom att inte prioritera en lokal marknad. Dessutom har rättvis handel kritiseras för att vara 

miljömässigt ohållbar. 

2.5 Sammanfattning 

Rättvis handelsrörelsen har växt fram i kritik mot den konventionella handeln för dess 

misslyckande att skapa ekonomisk utveckling för alla handelspartners. Rörelsen har 

utvecklats från att ha varit ett nischat handelsalternativ, till att rikta sig mot en allt större 

kundkrets med dagligvaruhandeln som mål, i enlighet med institutionell teori som poängterar 

opersonlighet i handelsrelationen. Dagens rättvis handelsrörelse är centrerad kring fyra 

organisationer, där FLO har gått längst gällande kommersialisering då man arbetat fram en 

märkning med tuffa kriterier som ska efterföljas av både producent och upphandlare. Dessa 

kriterier kontrolleras dessutom av ett separat tillsynsorgan (en neutral tredje part) som gör 

institutionen än mer pålitlig. FLO består av 19 nationella märkningsinitiativ, däribland 

svenska Rättvisemärkt. Rättvis handel har kritiserats för att vara protektionistisk, men också 

för att inte prioritera en lokal marknad samt att vara miljömässigt ohållbar. Men framför allt 

har Rättvisemärkt, exempelvis genom produkten kaffe, visat sig erbjuda odlaren en avsevärt 

högre betalning, vilket lägger grunden för högre deltagande i ekonomin. Jag tror att dessa 

egalitära principer kan sprida sig och så småningom skapa informella, och senare formella, 

institutioner. Avsnitt 5 kommer att sammanföra Rättvisemärkts kriterier med informationen 

om tobakshandel och tobaksodling, främst i Brasilien, som de två följande avsnitten kommer 

att beskriva. 

 

                                                                 
87 Shiva (2002). 
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3 Handel med Tobak 

Första delen av detta avsnitt kommer att redogöra för olika typer av tobak och 

torkningsmetoder. Vidare skildras tobaksindustrins aktörer för att sedan visa på det skifte som 

sker i tobaksproduktion och tobakskonsumtion från utvecklade länder till utvecklingsländer. 

Avslutningsvis beskrivs de negativa effekterna av tobaksanvändning och det motstånd mot 

tobaksindustrin som skapats till följd av detta.  

3.1 Tobak 

Tobak (Nikotia’na) är ett släkte potatisväxter som blir en till två meter höga och har stora 

äggrunda  blad.88 Människan har använt tobak som njutningsmedel i över 2000 år.89 Tobaks-

användningen har skiftat från att på 1700-talet främst varit snus, på 1800-talet cigarr och 

under 1900-talet och framåt varit i form av cigaretter. Idag konsumerar en tredjedel av 

världens vuxna befolkning tobak.90  

Vid skörden handplockas tobaksbladen för att sedan torkas i stora lador. Den vanligaste 

torkningsmetoden är s.k. flue-curing där man genom eldning i masugn successivt höjer 

temperaturen tills bladen torkat.91 Denna metod används på Virginiatobaken, den gul-orange 

tobaken som används i de flesta cigarettsorter. Denna sort är också den mest förekommande.92 

Till cigaretter används också Burleytobak vilken lufttorkas och därigenom får en brunare färg. 

Orientalisk tobak är en tredje sort som soltorkas och odlas i länder kring mellanöstern.93 

Cigaretter som säljs i Sverige är oftast en blandning av dessa tre sorter, så kallade  

                                                                 
88 Nationalencyklopedin på Internet (2006), ordboksartikel: ”tobak”. 060531. 
89 www.bat.com / Our business / About tobacco / History of tobacco / Early tobacco use, 060531. 
90 WHO (2002), s 18. 
91 http://www.tobaccoleaf.org/about_tobacco/index.asp?op=2 060531. 60 procent av all tobak är torkad på detta 

sätt. FAO (2003a), Projections of tobacco production, consumption and trade to the year 2010, s 20.  
92 http://www.tobaksfakta.org / Om tobak / Vad är Virginia och Burley? Fakta om tobaken, 060531. 
93 www.bat.com / Our business / About tobacco / From seed to smoke / Harvest, 060531. 
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Figur 2.  Andel av den  

globala cigarettförsäljningen 

 år 2003. Källa: ASH (2006). 

China National 
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blend-cigaretter.94 Efter att tobaken torkats transporteras den till fabriken där den sorteras, 

blandas och på maskinell väg görs till cigaretter.95  

3.2 Den globala tobaksindustrin 

Enligt ILO arbetar ungefär 100 miljoner människor världen över inom tobaksindustrin, varav 

40 miljoner är odlare.96 Tobak odlas idag i över 125 länder varav tre fjärdedelar är 

utvecklingsländer.97 Kina är den absolut största aktören, med över en tredjedel av den globala 

tobaksproduktionen och även den största konsumtionen. Brasilien är det land i världen som 

efter Kina producerar mest tobak (13 procent) tätt efterföljt av Indien (10 procent) och 

därefter USA (6 procent).98 Brasilien är världens största exportör av tobak. Därefter kommer 

USA som även är världens näst största tobaksimportör p.g.a. omfattande cigarettillverkning.99  

Tobaksindustrin kännetecknas av att några få företag dominerar större delen av marknaden. 

Det största bolaget, China National Tobacco, är ett statsägt bolag med monopol och 

producerar därför främst för den nationella marknaden.100 Utöver China National Tobacco 

domineras marknaden i huvudsak av tre stora bolag: Phillip Morris International (som är en 

del av Altria Group Inc.101), BAT (British American Tobacco) och JTI (Japan Tobacco 

International).102  

 

 

 

                                                                 
94 http://www.tobaksfakta.org / Om tobak / Fakta om Nikotin, 060531. 
95 www.bat.com / Our business / About tobacco / From seed to smoke / Manufacturing, 060531. 
96 ILO (2003), Employment trends in the tobacco sector: Challenges and prospects, s 31, 61. 
97 ASH (2006), Tobacco: Global Trends. Dessa länder har mindre reglerad tobaksmarknad, vilket gör att tobaks-

bolag enklare kan marknadsföra sig och att information om skadligheten i cigaretter inte kommer fram. Ibid. 
98 ASH (2006). 
99 WHO (2002), s 52-53. 
100 FAO (2003a), s 21. 
101 http://www.philipmorrisinternational.com/PMINTL/pages/eng/ourbus/Who_we_are.asp 060531. 
102 ASH (2006). 
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Utbud och efterfrågan på tobak
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Enligt en rapport gjord av FAO har tobaksproduktionen expanderat snabbt de senaste 30 åren. 

Ökningen sker i utvecklingsländer, samtidigt som produktionen avtar i utvecklade länder. 

Även förädling av tobak, cigarettframställning, följer denna trend. Anledningen till detta 

skifte är att utvecklingsländer har komparativa fördelar gällande låga arbetskraftskostnader 

och få produktionsregleringar. Vidare hävdar rapporten att efterfrågan på tobak kommer att 

öka i framtiden,103 vilket främst beror på att utvecklingsländernas, i huvudsak Kinas, 

konsumtion har ökat i takt med befolknings-, och inkomstökningen.104 Dessa länder har 

dessutom en mindre reglerad tobaksmarknad, vilket gör det enklare för tobaksbolag att 

marknadsföra sig samt att information om hälsorisker med tobaksanvändning inte når 

konsumenten.105 I utvecklade länder minskar efterfrågan på tobak.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
103 Ökningen beror främst på befolkningsökningen. Andelen rökare per invånare minskar dock, såväl i 

utvecklingsländer som utvecklade länder. FAO (2003a), s 53. 
104 FAO (2003a), s 2-3, 55-56. 
105 ASH (2006). 
106 FAO (2003a), s 55-56. 

 Figur 3. Den tydliga trenden är att 

 både produktion och konsumtion av 

 tobak minskar i utvecklade länder 

 och ökar i utvecklingsländer.  

 År 2000-2010 visar förväntad  

utveckling.  

Källa: FAO (2003a),  

s 34- 35, 39-40. 
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Det finns idag 1,1 miljarder rökare i världen,107 varav de flesta är män.108 Tobaksbolagen satsar 

mycket på reklam riktad till unga människor, främst i fattigare länder.109 Fattigdom och 

rökning är nära sammankopplade110 då fattiga män tenderar att röka mer än rika män.111 Det är 

ovanligt att fattiga människor slutar röka112 och det händer ofta att undernärda människor 

lägger pengar på tobak istället för på mat.113 Enligt WHO dör 11500 människor varje dag till 

följd av tobaksanvändning,114 varav hälften av dödsfallen sker i utvecklingsländer. År 2030 

beräknas siffran stiga till 27000 människoliv per dag, varav 70 procent kommer att gälla 

utvecklingsländer.115 Tobaksanvändning kan kosta staten upp till 1,1 procent av landets BNP 

(Bruttonationalprodukt), i utvecklade länder såväl som i utvecklingsländer,116 vilket kan 

jämföras med FN:s mål för nationellt bistånd; 0,7 procent av BNI (Bruttonationalinkomst).117  

3.3 Motstånd mot tobaksindustrin  

På grund av de negativa hälso-, och samhällseffekter som påvisats gällande tobaksanvändning 

har röster i hela världen höjts för att hejda tobaksindustrins framväxt. Till följd av detta har 

WHO:s medlemsstater arbetat fram FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) i 

syfte att reglera tobakskonsumtionen. Konventionen trädde i kraft den 27 februari 2005 och 

har ratificerats av 168 länder. FCTC innebär bl.a. höjda tobaksskatter, intensivare kamp mot 

smuggling, förbud mot att använda light-märkning av produkten samt att minst 30 procent av 

ytan på tobakspaketet ska utgöras av en varningsskylt. Medborgarna ska dessutom skyddas 

                                                                 
107 World Bank (1999), Curbing the epidemic. Governments and the economics of tobacco control, s 2.  
108 Sverige utgör dock ett undantag med lika många kvinnliga som manliga rökare. WHO (2002), s 25-27. 
109 WHO (2002), s 58. 
110 ILO (2003), Employment trends in the tobacco sector: Challenges and prospects, s 21. 
111 Det varierar dock mer gällande kvinnor. Prabhat, Jha & Chaloupka, Frank (2000), Tobacco control in 

developing countries, s 41. WHO (2002), s 24. 
112 Prabhat & Chaloupka (2000), s 2. 
113 Madeley, J (1999), British American Tobacco: the smokescreen, s 7-8. 
114 Tobak dödar fler människor än AIDS, trafikolyckor, legala och illegala droger, mord och självmord 

tillsammans. WHO (2002), s 36. 
115 WHO (2002), s 36. 
116 Prabhat & Chaloupka (2000), s 97. 
117 BNP och BNI används i dessa sammanhang relativt synonymt. United Nations Development Programme 

(UNDP) (2005), Human development report, s 84-88.  
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mot att utsättas för tobaksrök på offentliga platser.118 Kritiker menar att FCTC inte tar hänsyn 

till konsekvenserna av de uteblivna arbetstillfällen som minskad tobakskonsumtion skulle få 

för länder som till stor del är beroende av tobaksproduktion.119 

3.4 Sammanfattning 

Cigaretter är den vanligaste formen av tobaksprodukter. Till dessa används främst 

Virginiatobak som torkas genom s.k. flue-curing där man genom eldning i masugn successivt 

höjer temperaturen tills bladen torkat. Idag arbetar cirka 100 miljoner människor världen över 

inom tobaksindustrin, varav 40 miljoner är odlare. Eftersom det globala utbudet och 

efterfrågan på tobak stadigt ökar så kommer sannolikt antalet odlare utökas i framtiden. 

Trenden visar också att tobaksproduktionen minskar i utvecklade länder och ökar i 

utvecklingsländer, främst beroende på att utvecklingsländer har komparativa fördelar gällande 

låga arbetskraftskostnader och få produktionsregleringar. Även konsumtion av tobak skiftar 

från utvecklade länder till utvecklingsländer, vilket främst beror på befolknings-, och 

inkomstökningen, men också p.g.a. att tobaksbolag tillåts hårdare marknadsföring än i 

utvecklade länder. De negativa hälsoeffekterna av tobaksanvändning har skapat ett globalt 

motstånd mot tobaksindustrin, vilket resulterat i hårdare statliga regleringar. Tobaksindustrin 

kännetecknas av att några få bolag dominerar hela marknaden, däribland Phillip Morris, BAT 

och JTI. Det kinesiska statsägda bolaget är absolut störst och dominerar över en tredjedel av 

tobaksmarknaden, men samtidigt exporterar Kina endast en liten del tobak i relation till sin 

produktion. Den största exportören är Brasilien, som också är den näst största producenten. 

Följande avsnitt kommer utifrån odlarens perspektiv att beskriva tobaksproduktionen i 

Brasilien. 

                                                                 
118 http://www.fctc.org/treaty/index.php 060531. 
119 Se t.ex; ITGA (International Tobacco Growers Association), Tobacco: Trade or aid?, s 1. 
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4 Fallet Brasilien 

Det huvudsakliga syftet med det här avsnittet är att beskriva de för och nackdelar som finns 

med att odla tobak i Brasilien. För att förstå detta ges först en kort bakgrund till den situation 

som brasilianska tobaksodlare och tobaksbolag befinner sig i. 

4.1 Bakgrund 

Detta kapitel kommer först att belysa bristen på egalitära principer inom brasilianska 

institutioner för att sedan visa att tobaksindustrin skapar många arbetstillfällen, främst i södra 

Brasilien. Slutligen beskrivs den institution som ofta präglar samspelet mellan tobaksodlare 

och tobaksbolag. 

4.1.1 Brist på egalitära principer  

Brasilien är starkt präglat av stora sociala och ekonomiska kontraster. Denna ojämlikhet 

skapar fattigdom, brottslighet och bromsar landets ekonomiska utveckling, som i sin tur gör 

ojämlikheten ännu större. Inkomstskillnader mellan svarta/vita och män/kvinnor är enorma i 

Brasilien. Enligt en rapport från Världsbanken beror detta främst på ojämlik tillgång till 

utbildning, vilket ger konsekvensen ojämna löneskillnader. En annan stor anledning är att 

statligt stöd, i synnerhet pensioner, endast når rikare samhällsgrupper. Brasilien är med andra 

ord ett land som i allra högsta grad saknar egalitära principer inom sina institutioner. 

Rapporten från världsbanken menar att “…Brazil should focus on those policies that are good for 

reducing inequality, good for reducing poverty, and good for increasing efficiency, competitiveness, 

and growth…120 Rapporten menar att den primära lösningen är en effektiviserad och utvidgad 

utbildning som når alla.121  

                                                                 
120 World Bank (2004), Inequity and economic development in Brazil, s XX. 
121 World Bank (2004), s XVIII-XXII 
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Virginiatobak
Burleytobak
Comun-tobak

4.1.2 Tobaksindustrin i Brasilien 

I Brasilien används mindre än en procent av den odlingsbara marken för tobaksodling. Trots 

detta är Brasilien världens största exportör och näst största odlare av tobaksblad.122 Hälften av 

den exporterade tobaken går idag till Europa och en stor del till USA. De senaste åren har 

dock exporten till Asien varit större än till USA. Dessutom ökar exporten till forna 

Sovjetunionen.123 Generellt minskar alltså efterfrågan på brasiliansk tobak i rikare länder och 

ökar i fattigare länder. 

Närmare 2,2 miljoner människor arbetar inom tobaksindustrin i Brasilien vilket utgör 3,2 

procent av den totala arbetskraften. Detta kan jämföras med de 2,5 procent som är anställda 

inom transportmedelsindustrin i Sverige.124 Av de anställda inom tobaksindustrin är ungefär 

en tredjedel småjordbrukare som odlar och torkar tobak. Resten av jobben är uteslutande 

indirekt anställning som t.ex. transport, distribution och försäljning.125  

Tobak odlas i nordöstra samt södra Brasilien. I de nordöstra delarna odlas mörk tobak som 

används till cigarrer,126 men denna odling utgör endast en liten del av den nationella 

produktionen.127 I Södra Brasilien odlas tobak som 

används i cigaretter, främst Virginiatobak men också 

Burleytobak och en liten del s.k. comun-tobak, vilken 

håller lägre kvalitet och därför inte går till export. Jag 

kommer i min studie att koncentrera mig på den 

tobaksodling som sker i södra Brasilien, främst i 

delstaterna Paraná, Santa Catarina och Rio Grande do 

Sul, då denna odling är landets mest omfattande.128  

                                                                 
122 WHO (2002), s 46, 52 ASH (2006). 
123 WTI (2004), s 21.  
124 Statistiska Centralbyrån (kvartal 1 2006). 
125 FAO (2003b), s 9.  
126 Ibid, s 8. 
127 Odlingen i nordöstra Brasilien utgör 7 procent av landets totala tobaksproduktion. WTI (2004), s 9. 
128 FAO (2003b), s 7, 12. 

Figur 4. Andel  

av södra Brasiliens 

tobaksproduktion utifrån sort. 

Källa FAO (2003b), s 12. 
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4.1.3 Samspelet mellan tobaksodlare och tobaksbolag 

Eftersom tobak kan odlas och ge mycket avkastning på små arealer, jämfört med andra 

grödor, så lämpar sig tobaksodling bäst för småjordbrukare.129 I dessa småjordbruk utgörs 

arbetskraften i huvudsak av familjen, men i vissa fall förekommer även anställd arbetskraft.130 

För det mesta äger odlaren sin egen mark, men ungefär en tredjedel av odlarna hyr eller delar 

mark med någon annan.131 Eftersom tobaksodling kräver så pass liten yta odlar ofta 

småjordbrukaren även andra grödor.132 Torkningen av Virginiatobak görs vanligtvis av 

odlaren i en torkningslada kallad estufa.133 

Souza Cruz SA, dotterbolag till BAT, är utan tvekan det dominerande tobaksbolaget i södra 

Brasilien. Även Phillip Morris of Brazil har stor marknadsandel medan mindre bolag nästan 

är helt obefintliga.134 För att tobaksbolaget ska kunna kontrollera kvalitén på tobaken samt 

garantera och planera verksamheten så ingår man ofta ett årligt kontrakt (institution) med 

odlaren. Dessa kontrakt förbinder odlaren att enbart sälja till bolaget parallellt med att bolaget 

ger löfte om att köpa från odlaren.135 Odlaren förbinder sig även att enbart använda de fröer 

och bekämpningsmedel som rekommenderas av bolaget, för att tobaken ska uppnå önskvärd 

kvalitet.136 Odlaren erbjuds att köpa dessa fröer och bekämpningsmedel av bolaget.137 Hon 

uppmuntras även att köpa en estufa så att torkningen kan ske på plats i samband med 

skörden.138 Har inte odlaren råd med dessa inköp erbjuds hon att ta lån, som sedan betalas 

                                                                 
129 FAO (2003b), s 15. 
130 Endast 8 procent av småjordbrukarna använder sig av anställd arbetskraft. WTI (2004), s 12.  
131 PWC (Private Waterhouse Coopers) (2001), The tobacco industry. Brazil: an economic analysis, s 5. 

Tobaksodlarna består av både män och kvinnor; FAO (2003b), s 2. För att medvetet bryta mot den allmänna 

normen att använda ”Han” för att beskriva en könsmässigt odefinierad person väljer jag istället att benämna 

tobaksodlaren som ”Hon”. 
132 FAO (2003b), s 15. 
133 78 procent av den producerade tobaken torkas på plats av bonden. Christian Aid/DESER (2002), Hooked on 

tobacco report, kapitel 1. 
134 FAO (2003b), s 22. 
135 WTI (2004), s 13-16.  

80 procent av handeln mellan odlare och bolag hanteras genom dessa kontrakt. Ibid, s 14. 
136 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 1. 
137 FAO (2003b), s 22. 
138 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 1. 
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tillbaka till bolaget i form av tobak.139 När odlaren ska sälja sin tobak hämtar bolaget först all 

tobak för att sedan klassificera den utifrån dess kvalitet. De olika prisklasserna på tobak 

bestäms årligen i förhandlingar mellan de brasilianska organisationerna Afubra 

(Tobaksodlarnas fackförening) 140 och Sindifumo (Sindicato das Indústrias do Fumo, 

Tobaksbolagens förening).141  

4.2 Tobaksodlarens dilemma 

Den brasilianska tobaksodlaren lever ofta under horribla omständigheter vilket också detta 

kapitel avser att klarlägga. Men jag vill också visa hur problemen ställer odlaren inför ett 

dilemma, då ingen annan gröda utgör ett likvärdigt alternativ till tobaksodling. 

4.2.1 Tobaksodling skapar skuldfällor och hälsorisker 

Den brittiska biståndsorganisationen Christian Aid har bedrivit studier i Södra Brasilien under 

två års tid. Deras rapport visar på att det finns många inegalitära nackdelar med det bindande 

kontrakt som ingås mellan odlare och bolag. Det kanske största problemet är, enligt Christian 

Aid, den skuldfälla odlaren ofta hamnar i. Eftersom ’institutionen’ förbjuder odlaren att 

använda vissa frön och bekämpningsmedel så blir det naturligt att köpa rekommenderade 

produkter från bolaget. Odlaren får dessutom av bolaget tips på vad hon mer borde köpa; 

estufas, bättre utrustning etc. I många fall visar det sig att det man blivit tillrådd onödiga 

inköp som enbart lett till ökade kostnader. Då inte odlaren kan betala det hon uppmanas att 

köpa så blir hon tvungen att ta lån från bolaget. Eftersom dessa lån betalas tillbaka i form av 

tobak blir hon tvungen att även nästa år fortsätta odla tobak åt bolaget. Vid dåliga skördar 

händer det att bönderna sätts i ännu större skuld gentemot bolaget, även efter utbetalad vinst, 

vilket gör att de hamnar i ytterligare beroendeställning.142 

                                                                 
139 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 1. 
140 Enligt Cordeiro m.fl. så är Afubra är styrt av tobaksindustrin och företräder således inte odlarens verkliga 

intressen. Corderio, Angela & Marochi, Fransisco & Tardin, Jose Maria (1998), ”A poison crop, tobacco in 

Brazil”, Global Pesticide Campaigner. 
141 Cordeiro m.fl. (1998).  
142 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 1. Problematiken med skuldfällan tas även upp av: Hickey, Ellen & 

Chan, Yenyen (1998), Tobacco, farmers and pesticides. The other story, s 4.  
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Cristian Aid menar att eftersom bolaget själva bedömer kvalitén på tobaken, och därigenom 

också sätter priset, så är det inte konstigt att odlaren ofta betalas vad som närmast liknar 

underpriser.143 Ofta betalas ett lika lågt pris varje år, oavsett bra eller dålig skörd. Priserna 

sätts alltså inte utifrån marknaden, eftersom inga tobaksauktioner finns i Brasilien, utan av 

BAT:s godtyckliga bedömningar. Tanken är att regeringen ska reglera hur bolaget 

klassificerar tobaken, men detta tyckts inte fungera. Även Afubra menar att priset på tobak 

borde höjas.144 

De låga prisnivåerna tvingar de flesta tobaksodlare att involvera sina barn i skördearbetet.145 

Detta gör att barnen inte kan gå i skolan, och vilket på längre sikt hämmar utveckling i 

regionen.146 Barn påverkas också i högre utsträckning än vuxna av bekämpningsmedel och de 

nikotinutsläpp som uppstår vid torkningen av tobak.147  

Torkningen av Virginiatobak kräver otroligt mycket ved, som oftast hämtas från närliggande 

allmänna skogar. För att motverka denna enorma skogsskövling säljer bolagen snabbväxande 

träd för nyplantering.148 Men tyvärr planteras träden inte i samma takt som de avverkas.149 

Dessutom kräver dessa träd stora mängder vatten, vilket i sin tur drabbar naturliga ekosystem 

och annat jordbruk.150 Globalt bidrar tobaksproduktionen till 1,7 procent av den totala 

skogsskövlingen i världen.151 

Bolaget säljer och rekommenderar odlaren att använda ett flertal farliga bekämpningsmedel 

vid tobaksproduktionen.152 Tobak är en arbetskraftsintensiv produkt vilket innebär mer tid på 

                                                                 
143 Enligt Christian Aid skulle det ta en brasiliansk tobaksodlare 6 år att tjäna ihop till dagslönen för BAT:s VD. 

Christian Aid/DESER (2002), Summary. 
144 Ibid, kapitel 1. 
145 Ibid. 
146 Enligt världsbanken är utbildning den viktigaste beståndsdelen till ekonomisk och social utveckling i 

Brasilien. World Bank (2004), s XX. 
147 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 1. 
148 Träd som används är eukalyptus och akacia. FAO (2003b), s 13. 
149 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 1. 
150 Madeley, John (1999), s 6. 
151 Geist, Helmut J (1998), “Global assessment of deforestation related to tobacco farming”, Tobacco Control.  
152 Hickey & Chan (1998), s 4. Vissa av dessa bekämpningsmedel namnges i fotnot 178. 
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fälten och därmed högre utsättning för farliga bekämpningsmedel.153 48 procent av 

tobaksodlarna drabbas av hälsoproblem relaterade till bekämpningsmedel.154 Ett annat 

problem är att mindre farliga bekämpningsmedel brukas på ett ovarsamt sätt. Bolaget erbjuder 

ingen (gratis) utbildning i vilka faror som finns och hur bekämpningsmedlen ska användas, 

förvaras och avfallshanteras. Detta leder ofelbart till hälsoproblem för tobaksodlaren och 

hennes barn. Ett annat hälsoproblem är Green Tobacco Sickness, som är en sjukdom orsakad 

av att de blöta tobaksbladen avger nikotin som tränger in genom huden. Detta sker vid 

skörden då tobaksbladen handplockas. Symptomen är desamma som vid förgiftning från 

bekämpningsmedel.155 De ovan nämnda hälsoproblemen, i samband med ’underpriser’ och 

skuldfällor, resulterar ofta i sjukdom och depression som i många fall leder fram till 

självmord, vilket är anledningen till att självmordsstatistiken är mycket högre i tobaksodlande 

delstater än i övriga Brasilien.156  

4.2.2 Tobak är den mest fördelaktiga grödan att odla 

När vi sett alla baksidor med tobaksodling är det rimligt att ställa sig frågan varför odlaren 

inte bara väljer att odla någonting annat, och aldrig skriva på något kontrakt med 

tobaksbolaget. Svaret är helt enkelt att tobak är den gröda som är mest fördelaktig att odla.157   

Som tidigare tagits upp är tobak lukrativt att odla för bönder med små ägor. Både majs, 

Brasiliens viktigaste ”food crop”, och bönor, Brasiliens viktigaste ”cash crop”, kräver arealer 

som är minst 6 gånger större än den yta som tobak behöver, för att generera lika hög inkomst. 

Vissa typer av grönsaker skulle kunna konkurrera med tobak gällande arealeffiktivitet, men 

efterfrågan på dessa produkter är inte tillräckligt stor.158 

                                                                 
153 Odlaren erbjuds även att köpa skyddskläder men dessa är mycket dyra och är oftast oanvändbara p.g.a. det 

varma klimatet. WHO, TFI (2004), s 6. Christian Aid/DESER (2002), kapitel 2. 
154 WHO, TFI (2004), s 6. Hälsoproblemen skapar bl.a. illamående, yrsel, förvirring, huvudvärk och trötthet. 

Christian Aid/DESER (2002) kapitel 2. 
155 Christian Aid/DESER (2002), kapitel 2. 
156 Ibid, kapitel 3. 
157 Även odlarna själva säger i intervjuer gjorda av Afubra att de inte ser någon annan bättre möjlighet till 

inkomst än tobaksodling. FAO (2003b), s 17. 
158 FAO (2003b), s 13-14. 
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Andra grödor som inte heller behöver stora odlingsarealer, t.ex. sparris och vitlök,  kräver ofta 

en särskilt bördig jord för att kunna växa. Tobak är mindre krävande vad gäller jordens 

fertilitet.159 En annan fördel är att tobak kan odlas i sluttningar.160  

Tobaksodling ger en mycket tillförlitlig inkomst eftersom odlaren, genom att ha skrivit ett 

kontrakt med bolaget, vet att hon kommer att få sålt sin tobak. En annan fördel med kontraktet 

(institutionen) är att både bolaget och odlaren har samma mål, nämligen att odlaren ska 

producera så mycket tobak av så bra kvalitet som möjligt.161 Möjligheterna för bolaget att 

utforma kvalitén på tobaken har lett till effektivare avkastning samt minskad alkaloidhalt i 

tobaken.162 Brasiliens tobak anses idag hålla mycket hög kvalitet.163 Högre produktivitet och 

kvalitet på tobak, kombinerat med låga arbetskostnader, stärker den komparativa fördelen för 

brasiliansk tobak på världsmarknaden.164 Detta gynnar i sin tur odlaren som får möjlighet att 

sälja mer tobak. 

Afubra har i 45 år haft en s.k. crop insurance. Denna ger en utbetalning till någon som fått sin 

skörd eller utrustning, t.ex. sin estufa, förstörd av vatten, eldsvådor, vind eller dylikt. 

Liknande försäkringar finns för andra grödor, men de är inte alls lika effektiva och pålitliga.165 

En annan stor vinnare på tobaksindustrin är den brasilianska staten, som tar ca 74 procent av 

priset på ett färdigt cigarettpaket. Tobaksindustrin står för 5,4 procent av de totala 

skatteintäkterna i Brasilien.166 Ett problem med detta är dock att höga skatter kan tänkas öka 

antalet smugglade cigaretter i Brasilien.167 

                                                                 
159 WTI (2004), s 12. 
160 FAO (2003b), s 14. 
161 WTI (2004), s 14. 
162 FAO (2003b), s 12. ”Alkaloider är en grupp basiska ämnen som […] finns i växter. De har ofta kraftig effekt 

på kroppen och många av dem är giftiga.” http://www.tobaksfakta.org / Om tobak / Fakta om Nikotin, 060531. 
163 WTI (2004), s 16. 
164 FAO (2003b), s 13. FAO (2003a), s 3. 
165 FAO (2003b), s 14. 
166 WTI (2004), s 28. Givetvis bör statliga kostnader till följd av tobaksanvändning tas med i beräkningen, men 

detta har jag inte hittat någon siffra på. 
167 FAO (2003b), s 19. 
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Minskad tobaksproduktion skulle inte bara innebära mindre statliga inkomster, utan även 

riskera inkomster och därmed försörjningsmöjligheter för de miljontals människor som 

arbetar inom tobaksindustrin i Brasilien.168 

4.3 Sammanfattning 

Tobaksindustrin i Brasilien skapar 2.2 miljoner arbeten varav en tredjedel består av 

tobaksodling, främst i södra Brasilien där man uteslutande odlar Virginiatobak. Vidare har 

avsnittet konkluderat, vilket tydliggörs i figur 5, att det utifrån odlarens perspektiv finns klara 

nackdelar med att odla tobak, men att det samtidigt inte finns några likvärdiga alternativ till 

tobaksodling. Denna återvändsgränd har jag valt att kalla Tobaksodlarens dilemma.169  

 
Nackdelar Fördelar 

 ’Underpriser’. Lukrativ gröda i förhållande till arealen. 
Bundenhet till bolag p.g.a. lån. Ingen särskilt bördig jord krävs. 

Barnarbete = hälsorisker, hämmad 
utveckling.  

Kan odlas i sluttningar. 

Farliga bekämpningsmedel. Kontraktet = Prisstabilitet och kvalitet. 

Bekämpningsmedel används felaktigt. Fackföreningen erbjuder bra försäkring. 

Green Tobacco Sickness. Övriga fördelar:  
Statliga inkomster.  
Arbetstillfällen. 

Skogsskövling - drabbar ekosystem 
och jordbruk.  

 

Hälsoproblem = depression och 
självmord. 

 

 
 

                                                                 
168 FAO (2003b), s 28. 
169 ILO (2003), s 7. ITGA, Tobacco farming: sustainable alternatives?, s 10. 

Figur 5. Dessa för- och nackdelar med tobaksodling 

utgör tillsammans tobaksodlarens dilemma. 
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5 Analys - Rättvisemärkt tobak 

Jag har nu redogjort för rättvis handel och Rättvisemärkt samt tobaksindustrin med dess 

inverkan på Brasiliens tobaksodlare. Syftet med följande kapitel är att sammanföra FLO:s 

kriterier för Rättvisemärkning, med de i föregående avsnitt nämnda problemen för att 

undersöka vilken lösning som då erbjuds. Detta kommer att sammanfattas i figur 6. Vidare 

kommer jag att diskutera om detta någonsin kommer att realiseras, baserat på intervjuer med 

aktuella aktörer. Slutligen kommer jag att sammanfatta hela studien och redovisa mina 

slutsatser, för att till sist ge några förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Bättre för odlare och samhälle 

Min studie har visat att internationell handel med tobak är positivt för många odlare samt att 

tobak är en fördelaktig gröda att odla av flera skäl. Dessutom ger tobaksproduktion mycket 

inkomster till staten. Brasiliens komparativa fördel ligger dels i den låga arbetskostnaden, dels 

i sin höga kvalitet på tobak. Minskad handel med tobak skulle alltså få kritiska konsekvenser 

för odlaren.  

Rättvisemärkt uppmuntrar som tidigare nämnts till ökad internationell handel och skulle 

dessutom kunna avhjälpa de ovan nämnda problemen med tobaksproduktion. För att tobaken 

ska kunna bli Rättvisemärkt behöver småjordbrukarna gå samman i en organisation.170 

Dessutom behöver även uppköparen, tobaksbolaget, följa FLO:s kriterier för att produkten ska 

kunna bli Rättvisemärkt.171  

En lägre efterfrågan på tobak, t.ex. som följd av hårdare statliga regleringar, skulle sätta 

odlaren i en svår situation eftersom ingen annan gröda är lika lönsam att odla. Den 

Rättvisemärkta organisationen ska här se till att medvetet försöka fasa ut tobaksproduktionen 

för att hitta andra lönsamma lösningar.172 Odlaren har dessutom större möjlighet att öka sin 

diversifiering (produktion av andra grödor) vid sidan av tobaksproduktionen eftersom hon 

                                                                 
170 FLO (December 2005b), Generic Fairtrade Standards for Small farmer’s organisations, s 2. 
171 http://www.fairtrade.net/sites/standards/general.html 060531. 
172  FLO (December 2005b), standard: 3.1.2.7. 
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genom Rättvisemärkt betalas ett högre pris. En tredje möjlighet är att organisationen väljer att 

använda den premie som erhålls vid försäljningen i syfte att ekonomiskt hjälpa de odlare som 

försöker fasa ut sin tobaksproduktion.173 Övergångsperioden till annan odling, framtvingad av 

lägre efterfrågan på tobak, skulle alltså med Rättvisemärkt bli mycket lindrigare för odlaren. 

Ett av huvudproblemen med att sälja tobak till bolaget är att odlaren får mycket dåligt betalt, 

vilket också resulterar i att odlarens barn sätts i arbete. Den Rättvisemärkta upphandlaren åtar 

sig däremot att betala ett pris ”…som motsvarar produktionskostnaden och levnadsomkostnaden 

och alltid ligger över världsmarknadspriset…”174 Som avsnitt 2.2.1 visat så har detta inneburit 

markanta prishöjningar vid rättvisemärkning av kaffe, och följaktligen borde samma resultat 

uppnås hos tobaksodlaren. Högre inkomster skulle därför betyda att hennes barn kunde gå i 

skolan, vilket också är av största vikt för ekonomisk utveckling i Brasilien.175 Vidare skulle 

ökade inkomster för odlaren minska behovet av att låna pengar från bolaget. Skulle odlaren 

ändå behöva pengar så är uppköparen obligerad att ge en förskottsbetalning, som till skillnad 

från ett lån inte binder odlaren till bolaget då hon efter betalningen är skuldfri.176  

Vidare skulle Green Tobacco Sickness kunna förebyggas då odlaren, genom skälig betalning, 

ges möjlighet att införskaffa adekvata skyddskläder. Andra hälsoproblem skulle också 

avlägsnas då FLO:s lista över tillåtna bekämpningsmedel177 förbjuder flera av de medel som 

används vid tobaksodling.178 Mindre farliga bekämpningsmedel som används på ett oansvarigt 

sätt vållar också hälsoproblem. Här är den Rättvisemärkta organisationen obligerad att utbilda 

sina medlemmar i korrekt användning av bekämpningsmedel.179 Dessutom uppmanar FLO:s 

kriterier till strävan efter ett minimerande av bekämpningsmedel.180 Även ekologisk odling 

uppmuntras, genom att en högre premie utbetalas, vilket också markant minskar användandet 
                                                                 
173 FLO (December 2005b), standard: 2.1. http://www.fairtrade.net/sites/standards/general.html 060531. 
174 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. 
175 World Bank (2004), s XX. 
176 http://www.fairtrade.net/sites/standards/general.html 060531. 
177 FLO (April 2005), Prohibited Materials List.  
178 Bekämpningsmedel som används vid tobaksodling och dessutom är förbjudna enligt FLO:s lista innefattar 

Carbofuran, Methamidophos och Aldicarb. Brown,Valerie (2003), “Tobacco’s profit workers loss”, 

Environmental Health Perspectives, s A 286. Hickey & Chan (1998), s 2, 4. WHO, TFI (2004), s 6.  

FLO (April 2005). 
179 FLO (December 2005b), standard: 3.2.1.2 - 3.2.1.8. 
180 FLO (December 2005b), standard: 3.2.2.4, 3.2.2.6. 
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av bekämpningsmedel.181 Rättvisemärkt tobak skulle alltså avsevärt minska de hälsoproblem 

som kan härledas till tobaksodling. Min övertygelse är att även självmordsstatistiken skulle 

minska då tobaksodlarens hälsoproblem och levnadsförhållanden förbättrats. 

Ett annat problem är den skogsavverkning som sker till följd av flue-curing. Om tobaken 

odlas Rättvisemärkt så kommer detta kraftigt att begränsas, eftersom organisationen ska se till 

att avverkningen sker på ett sätt som är hållbart för framtiden.182 

Fackföreningen Afubra erbjuder odlaren en fördelaktig försäkring. Denna kommer odlaren 

även i fortsättningen att ha tillgång till eftersom den Rättvisemärkta organisationen inte 

förbjuder föreningsverksamhet.  

Min studie har också visat att kontrakten mellan odlare och bolag utgjort en tämligen hållbar 

och pålitlig institution. Om denna institution skulle ersättas av Rättvisemärkt kommer 

förändringar ske endast till det bättre. Institutionen skulle fortsätta att vara pålitlig men 

samtidigt än mer långsiktig och uppmuntrande för långtidsplanering.183 Den stabila inkomsten 

som kontraktet inneburit kompletteras med att även erbjuda en högre inkomst.184 Möjligheter 

till lån hos bolaget ersätts med möjligheter till förfinansiering,185 vilket minimerar risken för 

skuldsättning. Kontraktet har även sett till att kvalitén successivt höjts på tobaken. Den 

Rättvisemärkta organisationen ska se till att odlaren har tillgång till de resurser som behövs 

för att produkten ska hålla den standard som efterfrågas på världsmarknaden.186 Kvalitén 

kommer därför att fortsätta vara säkrad för framtiden. Dessutom kräver FLO:s kriterier att den 

Rättvisemärkta organisationen är demokratisk och transparent,187 vilket också skapar en 

spridning av egalitära principer.188 Min övertygelse är att detta möjliggör för skapandet av 

informella institutioner vilket i sin tur kan leda till att formella institutioner bildas. Jag tror 

med andra ord att Rättvisemärkt som institution skulle skapa ringar på vattnet vilka på sikt 

                                                                 
181 FLO (December 2005a), s 3. 
182 FLO (December 2005b), standard: 3.1.1.4, 3.1.2.1, 3.1.2.9. 
183 http://www.fairtrade.net/sites/standards/general.html 060531. 
184 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 060531. 
185 http://www.fairtrade.net/sites/standards/general.html 060531. 
186 FLO (December 2005b), standard: 2.2.1 – 2.3.1.2. 
187 FLO (December 2005b), standard: 1.3.1.1 - 1.4.2.1. 
188 FLO (December 2005b), standard: 3.1.2.9. 
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kan förändra det brasilianska samhälle som till stor del lider brist på egalitära principer inom 

sina institutioner.189  
 

Nackdelar Fördelar 
Dagens situation Rättvisemärkt Dagens situation Rättvisemärkt 
’Underpriser’. 
 

Markant högre priser. Lukrativ gröda i 
förhållande till arealen. 

Fördelen kvarstår. 

Bundenhet till bolag p.g.a. 
lån. 

Högre priser möjliggör för investeringar. 
Förskottsbetalning bryter bundenheten. 

Ingen särskilt bördig jord 
krävs. 

Fördelen kvarstår. 

Barnarbete = hälsorisker, 
hämmad utveckling  

Högre priser = mindre barnarbete. Kan odlas i sluttningar. Fördelen kvarstår. 

Farliga 
bekämpningsmedel. 
 

Förbjudna enligt FLO:s lista. 
Uppmuntran till ekologisk odling, 
minimal användning av 
bekämpningsmedel. 

Kontraktet = Prisstabilitet 
och kvalitet. 

Institutionen kvarstår. 
+ Långsiktighet och högre stabilt 
pris. Förskottsbetalning ersätter 
lån. Resurser möjliggör 
kvalitetshöjning. 

Bekämpningsmedel 
används felaktigt. 

Utbildning i korrekt användning. Fackföreningen erbjuder 
bra försäkring. 

Fördelen kvarstår p.g.a. 
föreningsfrihet. 

Green Tobacco Sickness. Högre priser möjliggör inköp av 
skyddsutrustning. 

Övriga fördelar:  
Statliga inkomster.  
Arbetstillfällen. 

Fördelarna kvarstår.  
+ Lindrigare övergång till annan 
odling eller sektor, skapad av 
minskad tobakskonsumtion. 

Skogsskövling - drabbar 
ekosystem och jordbruk.  

Avverkning sker på hållbart sätt.   
Synergieffekter: 

Hälsoproblem = 
depression och självmord. 

Färre problem = bättre 
levnadsförhållanden.  

 Högre deltagande i ekonomin 
vilket främjar utveckling.  

Fler barn i skolan vilket främjar 
utveckling. 

Ringar på vattnet = förändrat 
samhälle. 

Lindrigare övergång till annan 
odling eller sektor, skapad av 
minskad tobakskonsumtion. 

 

 

5.2 Långt ifrån verklighet 

I föregående kapitel visade jag hur Rättvisemärkt tobak på ett flertal sätt skulle gynna den 

brasilianske tobaksodlaren. Torgny Svenungsson, landansvarig för Brasilien på Sida, håller 

med om att ”…det skulle vara positivt för [tobaks]odlare att kunna jobba med en Rättvisemärkt 

produkt” och medger även att skulle kunna vara en möjlig lösning på tobaksodlarens 

problem.190 För att söka svar på om detta någonsin kommer att realiseras har jag försökt nå 

företrädare för problemområdets aktuella aktörer: 

Ett internationellt tobaksföretag, som här önskar anonymitet, uppger att det är ”…kundens 

efterfrågan som styr men naturligtvis måste det också finnas en lönsamhet i produkten så att företaget 

                                                                 
189 Bristen på egalitära principer beskrivs i World Bank (2004), s XVIII-XX.   
190 Svenungsson, Torgny, telefonintervju, 060524 

Figur 6. Rättvisemärkt som en alternativ lösning på 

tobaksodlarens dilemma. 
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överlever på lång sikt…”191 Företaget säger att man kan tänka sig att lansera en Rättvisemärkt 

tobaksprodukt ”…om det finns en efterfrågan och det är lönsamt…”192, men att man redan nu tar 

ett steg i taget mot ökat socialt ansvar. 

Phillip Morris International vill inte ge någon kommentar på om de i framtiden kommer söka 

en certifiering på någon av sina tobaksprodukter.193 Det är emellertid inte troligt att Phillip 

Morris kommer eftersträva detta när systerföretaget Gevalia (Kraft Foods)194 länge avstått från 

att lansera Rättvisemärkt kaffe.195 Gevalia är dock certifierade med Rainforest Alliance,196 

vilket indikerar att man är villig att skapa ett utbud av rättvist framställda produkter, förutsatt 

att det finns en efterfrågan. 

Som jag uppfattar de texter jag studerat om rättvis handel borde FLO enbart ställa sig positiv 

till internationell handel med tobak och utvecklandet av produktspecifika kriterier. Detta 

bekräftas av Andreas Kratz, Standards Director på FLO, som menar att ”…in principle there are 

no limits for agricultural products…”197, så länge hälsorisker inkluderas i kriterierna. Kratz ser 

heller inget problem i att märka något så kontroversiellt som tobaksprodukter. Däremot 

utvecklar FLO bara produktspecifika standarder  

“…if there is strong market interest and the National Initiatives [NIs] from FLO would show 

overall interest to support the launch by granting licensee contracts in their countries. We 

believe that most NIs are not supporting tobacco products in their market […] and at this stage 

we would not prioritise any development [of standards]…”198 

Den röda tråd jag funnit i föregående intervjuer är att viljan till Rättvisemärkt tobak finns, 

men att det är efterfrågan som avgör utbudet. Från tobaksföretagens synvinkel är detta 

givetvis inte något märkvärdigt, men vad som däremot kan ses som mer uppseendeväckande 

                                                                 
191 Telefonintervju med ansvarig för Human resources vid anonymt internationellt tobaksföretag, 060529. 
192 Ibid. 
193 Bilaga 2. Intervju via email; Phillip Morris International’s Press Office. 060518. 
194 http://www.altria.com/about_altria/1_2_2_ourcompanies.asp 060531. 
195 Swedwatch (2005), s 62. 
196 http://www.kraftfoodsnordic.com/kraft/page?siteid=kraft-prd&locale=sesv1&PagecRef=2290&Mid=2290 

060531. 
197 Bilaga 1. Intervju via email; Andreas Kratz, Standards Director of FLO, 060518. 
198 Ibid. 
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är att även FLO säger sig följa samma linje. Marknadsanpassning och vinstmaximering är 

kanske inte det som man i första hand förknippar med Rättvisemärkt, men samtidigt är det ju 

också ett aktiebolag som för att överleva är beroende av vinstmaximering och varumärkets 

utbredande. Å andra sidan kan man fråga sig om det var en stark marknadsefterfrågan som 

gjorde att man utvecklade kriterier för exempelvis fotbollar, eller om detta hade andra skäl. I 

vilket fall visar intervjuerna att FLO och de andra bolagen samstämmigt säger att de 

brasilianska tobaksodlarna får lov att vänta på fördelarna från Rättvisemärkt odling och 

upphandling, tills det skett en betydande ökning i efterfrågan på Rättvisemärkta 

tobaksprodukter.  

5.3 Sammanfattning och slutsats  

Ett av syftena med min studie har varit att undersöka hur tobaksproduktionen och 

tobaksodlarens arbetsförhållanden ser ut i Brasilien. Det jag kommit fram till är att odlaren 

lever under stränga arbetsförhållanden där de ofta drabbas av sjukdomar och blir skuldsatta 

gentemot tobaksbolaget till följd av för dålig betalning. Men jag har också sett att tobak, trots 

de nämnda problemen, är den mest fördelaktiga grödan att odla, i synnerhet för 

småjordbrukare. Det faktum att tobaksodling medför en rad problem och att det samtidigt inte 

finns några bättre alternativ, utgör ett svårt dilemma för tobaksodlaren.  

Mitt andra syfte har varit att undersöka huruvida Rättvisemärkning av tobak skulle kunna 

fungera som en alternativ lösning på den brasilianska tobaksodlarens dilemma. Jag har med 

eftertryck konkluderat att så är fallet då fördelarna med tobaksodling kvarstår samtidigt som 

problemen elimineras. Vidare skulle Rättvisemärkt tobak skapa ett flertal synergieffekter:  

Rättvisemärkt skulle innebära högre inkomster, förbättrad hälsa och minskat barnarbete, 

vilket gör att fler människor kan utbilda sig och delta i ekonomin, vilket främjar ekonomisk 

utveckling i regionen. Övergången från tobaksodling till någon annan odling eller 

arbetssektor, framtvingad vid minskad tobakskonsumtion, skulle bli lindrigare med 

Rättvisemärkt. Jag anser därför att Rättvisemärkt tobak är särskilt betydelsefullt för odlaren i 

samband med den viktiga målsättningen att minska den globala tobakskonsumtionen. Vidare 

utgör Rättvisemärkt en hållbar institution som bygger på egalitära principer, vilka är högst 

lämpliga egenskaper för ekonomisk utveckling. Jag tror därför att ännu en synergieffekt kan 
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bestå i att institutionen Rättvisemärkt sprider dessa egalitära principer, vilket skapar ringar på 

vattnet som på sikt kan förändra även Brasiliens formella institutioner. 

Efter att ha intervjuat viktiga aktörer knutna till ämnet har jag konkluderat att framtiden för 

Rättvisemärkt tobak ser tämligen mörk ut, vilket främst beror på brist på efterfrågan. Min 

förhoppning blir därför att så många som möjligt uppvisar en vilja efter att se Rättvisemärkts 

logotyp på cigarettpaket och snusdosor, oavsett vad vi har för åsikt om tobaksanvändning. 

5.4 Förslag på vidare forskning 

En intressant aspekt som helt utelämnats i denna studie är vilka konsekvenser den inhemska 

tobakskonsumtionen får för Brasiliens utveckling, med tanke på att mängder av människor i 

produktiv ålder dör och insjuknar till följd av tobaksanvändning. Dessutom borde 

hälsoriskerna med tobaksodlarnas egen tobaksanvändning tas med i beräkningen för att helt 

kunna bedöma tobaksodlingens totala effekter på odlare och samhälle. 

Studien skulle också kunna fördjupas genom att foga in jämförelser med andra stora 

tobaksproducerande länder för att se hur deras odlare skulle påverkas av Rättvisemärkning.  

Vidare skulle det vara intressant att undersöka möjligheter för ekologiskt odlad tobak, vilket 

jag också tror skulle kunna häva ett flertal av de påvisade problemen med tobaksodling. 

Förslagsvis kan organisationen KRAV prövas genom att studera vilka lösningar som ges på 

tobaksodlarnas dilemma.  

Jag ser ett också ett behov av en omfattande kvantitativ undersökning som utreder hur stor 

efterfrågan egentligen är på Rättvisemärkta tobaksprodukter, eftersom anledningen till att det 

inte finns någon Rättvisemärkt tobak uppenbarligen ligger i uppskattad brist på efterfrågan. 
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Bilaga 1. 
Frågor besvarade via email: Andreas Kratz, Standards Director of FLO, 060518. 

Suppose that there is evidence that tobacco growers will be far better off if they would 
produce their tobacco according to FLO standards. In addition, suppose that tobacco 
companies are eager to adjust their trade with tobacco growers so that it meets the FLO 
standards. In this case would FLO, if You had the resources, agree to develop specific 
FLO standards on tobacco? Please motivate the answer, whether it's YES or NO. 

YES, in principle there are no limits for agricultural products. However, we only develop if 
there is strong market interest and the National Initiatives from FLO would show overall 
interest to support the launch by granting licensee contracts in their countries. We believe 
that most NIs are not supporting tobacco products in their markets. 

 

Do you think the trademark FLO will be negative affected, which might result in less 
sales, if tobacco will be a FLO product?  

NO, but of course there is no evidence. 

Is the main task of FLO to care about trading effects for the producer, and not the 
possible health effects for the consumer? Since coffee and wine both are great health 
risks, would it be FLO in the future consider to label other legal but controversial 
products, for example handguns?  

FLO is about helping producers to make business with their crops. Environmental standards 
are part of the mission considering both health risks to producers/workers but also consumers. 
Therefore tobacco falls into the scope but would need to be carefully developed in standards 
and at this stage we would not prioritise any development. Handguns are out of the scope of 
FLO.     
 



 

Bilaga 2. 
Frågor besvarade via email: Phillip Morris International’s Press Office, 060518. 

1. What is Phillip Morris general opinion on Fair Trade?  

2. Suppose that there would be a FLO standard on tobacco. Also suppose that there 
would be statistical evidence that there is a great demand from cigarette 
consumers on Fair Trade Labeled cigarettes. In that case, would Phillip Morris 
be interested in adjusting the production on some product to gain a FLO 
certificated product? Please motivate the answer, whether it's YES or NO.  

3. Suppose that there would be a FLO standard on tobacco but statistics would 
show that there is a low demand on FLO-cigarettes. Also suppose that several 
investigations show that FLO-tobacco would be better to produce for the tobacco 
grower. In this case would Phillip Morris be interested in adjusting the 
production on some product to gain a FLO certificated product?  

 

Thank you for writing to us.  
Unfortunately, we do not respond to questionnaires sent to us.  And as a matter of practice we 
do not speculate on future business strategies and plans. 
However you can refer to our section on Environmental Issues on our internet site for more 
information on Sustainable Development.  For more about Philip Morris International’s 
economic performance, please see our Economic performance page.  
Thanks again for taking the time to contact us.  

With best wishes,  
Philip Morris International  
www.philipmorrisinternational.com  
 
 


