
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myen Nguyen 

Høsten 2011 

Masteroppgave 30 studiepoeng 

 

Hva  kan vi  lære  av 
GVC- 

analyser? 

 

Det analytiske rammeverket Global Value Chain 

 

av 

den globale verdikjeden 

KAFFE 

En studie 

for 



2 
 

Forord 

 

Å skrive en masteroppgave er en læringsprosess, og lik de fleste prosesser har arbeidet med denne 

oppgaven vært preget av mange oppturer og nedturer. Ved veis ende er det lett å se tilbake, peke på 

de feilene som ble gjort og konsekvensene av disse. Likevel er det ikke uten en viss tilfredsstillelse å 

kunne levere en ferdig oppgave.  

Jeg vil først og fremst takke min veileder, Hege Merete Knutsen, som har bistått med faglig innsikt, 

verdifulle kommentarer og gode innspill. Uten hennes hjelp til å finne nye veier og innfallsvinkler 

hadde denne oppgaven ikke blitt ferdigstilt. Hennes tålmodighet og evne til å presse meg (akkurat 

hardt nok) har vært avgjørende.   

Til Ha Phuong, min kjære søster, som alltid har vært min største motivator og tilhenger. Takk for 

inspirerende taler og heiarop underveis. Jeg kjenner ingen som er så morsom som deg, og få ting får 

meg til å smile mer enn dine sms’ologer. Dine mange tekstmeldinger var et lyspunkt i skrivingen! 

Takk til min kjæreste, Alex. Du er min helt og aller største forbilde. Jeg er stolt og imponert over alt 

du har oppnådd. Jeg tenkte ofte at hvis du fikk det til, så skal jammen meg jeg også klare det! Takk 

for at du hadde troen på meg, og alltid stiller opp.  Og takk for at du aldri gir meg albuerom når jeg 

trenger det. 

Til Ludvig, Cecilie, Magnus og alle mine venner. Takk for at dere vil leke med meg. Uten hytteturer til 

Andevannstua, biffmiddager, Tacofest, Settlers og sene filmkvelder hadde livet vært mye tristere.  

Til mamma og pappa. Takk for den oppdragelsen dere har gitt meg.  Jeg er tross alt et produkt av 

dere.  

 

 

 

Myen Nguyen 

Oslo, 14. november 2011 



3 
 

Innholdsfortegnelse 

Liste over figurer ..................................................................................................................................... 5 

Forkortelser ............................................................................................................................................. 5 

1. Innledning ............................................................................................................................................ 6 

1.1 Bakgrunn for valg av tema ............................................................................................................. 6 

1.1.1 Råvarehandel, utvikling og strukturalistenes kritikk .............................................................. 7 

1.2 Problemstilling ............................................................................................................................. 10 

1.3 Hvorfor kaffe? .............................................................................................................................. 10 

1.4 Oppgavens disposisjon ................................................................................................................ 12 

2. Metode .............................................................................................................................................. 13 

2.1 Kvalitativ tilnærming som forskningsmetode ............................................................................. 13 

2.1.1 Dokumentanalyse ................................................................................................................. 14 

2.2 Forskningsprosessen ................................................................................................................... 15 

2.2.1 Datainnsamling i biblioteket................................................................................................. 15 

2.2.2 Analyse og tolkning .............................................................................................................. 16 

2.3 Troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet ........................................................................... 17 

3. Global Commodity Chain ................................................................................................................... 20 

3.1 Global Value Chain- analyser ....................................................................................................... 22 

3.1.1 Maktbegrepet i GVC- analyser ............................................................................................. 25 

3. 2 Generell kritikk ........................................................................................................................... 27 

3.2.1 Kritikk av rammeverkets teoretiske utledning ..................................................................... 27 

3.2.2 En helhetlig tilnærming? ...................................................................................................... 28 

4. Global Value Chain- rammeverket i landbrukssektoren ................................................................... 32 

4.1 GVC- analyser av agrikulturelle verdikjeder ................................................................................ 32 

4.2 Matvarer er ikke som andre varer. .............................................................................................. 34 

4.3 Mot en “trader-driveness”- handelsdrevne verdikjeder ............................................................. 36 

5. Verdikjeden for kaffe ......................................................................................................................... 39 

5.1. Historisk bakgrunn- produksjon og pris ..................................................................................... 39 

5.1.1 Kaffekrisen ............................................................................................................................ 41 

5.1.2 Fragmentering av markedet. Kaffeparadokset .................................................................... 43 



4 
 

5.2 Styringsstrukturen i kaffekjeden ................................................................................................. 45 

5.2.1 Hva er en kaffekjede? ........................................................................................................... 45 

5.2.3 Hvem driver verdikjeden for kaffe? ..................................................................................... 46 

5.2.3 Produsentdreven kjede eller oppkjøperdreven kjede? ........................................................ 49 

6. Hva kan vi lære av GVC-analyser av kaffekjeden?............................................................................. 51 

6.1 Makt og styringsstruktur i kaffekjeden ....................................................................................... 51 

6.1.1 “It’s all about the TNCs..” ..................................................................................................... 52 

6.1.2 En internasjonal handelsdreven kjede? ............................................................................... 54 

6.2 Hvor skjer verdiskapningen i kaffekjeden? ................................................................................. 55 

6.2.1 Verdien av branding og kulturelle attributter ...................................................................... 55 

6.2.2 Etterlysning etter dimensjonen kultur ................................................................................. 58 

6.3. Et rammeverk under utvikling .................................................................................................... 59 

7. Avslutning .......................................................................................................................................... 62 

Referanser ............................................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Liste over figurer 

Figur 1. En global verdikjede       s. 22 

Figur 2. En agrikulturell verdikjede      s. 32 

Figur 3. Verdikjeden for kaffe       s. 40 

 

Forkortelser 

BDCC  Buyer- driven commodity chain (oppkjøperdreven varekjede) 

GCC  Global Commodity Chain  

GVC  Global Value Chain 

ICA  International Coffee Agreement 

ICO  International Coffee Organization 

ICCO  International Cocoa Organization 

ITDCC  International trader driven commodity chain (internasjonal handelsdreven varekjede) 

LDC  Least developed country 

NGO  Non- governmental organization 

TNC  Transnational Corporation 

PDCC   Producer- driven commodity chain (produsentdreven varekjede) 

WST  World System Theory 



6 
 

1. Innledning  

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Globalisering er merkelappen på samtidens økonomiske organisering. Teknologisk utvikling har ført 

til at verden blir stadig mindre, og gjennom den internasjonale flyten av handel, tjenester og kapital 

har nasjonalstatene blitt stadig mer gjensidig avhengige av hverandre. Eksport og deltakelse i den 

internasjonale økonomien har blitt synonymt med utvikling og fremskritt for flere land. Frem til 

andre verdenskrig var det først og fremst internasjonaliseringsprosesser som dominerte den globale 

økonomien. Det vil si geografiske forlengelser av den økonomiske aktiviteten og en kvantitativ 

økning, som fører til et komplekst geografisk mønster av økonomiske aktiviteter. 

Globaliseringsprosesser derimot betegner en funksjonell integrasjon i aktivitetene og en kvalitativ 

forandring. De gjenspeiler måten den økonomiske aktiviteten er organisert på (Dicken 2003). 

Selskaper har i søken etter industrielle fordeler og nye markeder utvidet sitt territorium, og blitt 

transnasjonale. Et klassisk eksempel er bilindustrien, der forskjellige deler til bilen blir produsert på 

ulike steder i verden, for så å bli sendt avgårde og montert sammen. Med andre ord er verden blitt 

en global fabrikk, “In today’s global factory, the production of a single commodity often spans many 

countries, with each nation performing tasks in which it has a cost advantage.” (Gereffi, Korzeniewicz 

& Korzeniewicz. 1994, 1). Samtidig er fordelingen av verdiene som skapes svært ujevn, og det er en 

økende erkjennelse at globalisering både skaper vinnere og tapere.  

Den nye globaliserte økonomien skaper et nytt behov for helhetlige analytiske rammeverker 

som undersøker årsakene til ujevn utvikling, og som tar for seg det komplekse produksjonssystemet 

rundt en vare fra begynnelse til slutt. Studier med en kjede- eller nettverkstilnærming ble ansett som 

særs hensiktsmessig i dette henseende. En av disse tilnærmingene er Global Commodity Chain– 

rammeverket (GCC). Rammeverket ble utviklet av Gereffi og Korzeniewicz på midten av 1990-tallet, 

og deres bok “Commodity Chain and Global Capitalism” blir ansett som grunnsteinen i GCC-

litteraturen. En Global Commodity Chain- analyse følger alle leddene ved produksjonen av vare, fra 

design, produksjon, distribusjon til konsum. Varekjedeanalysen utforsker hvordan selskaper 

samhandler med hverandre, hvordan aktørene responderer til strukturelle og organisatoriske 

endringer i produksjonssystemet samt maktforholdet mellom de ulike aktørene langs kjeden.  

Hensikten med å analysere en global varekjede er å undersøke både makro- og mikroprosessene i et 

globalt produksjonssystem, og å se sammenhengen mellom det som skjer på det lokale nivået og det 

som skjer på det globale nivået. Kort sagt undersøker en global varekjedeanalyse hvem som gjør hva 
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langs varekjeden og hvorfor. Tilnærmingen ble svært populær i akademia mot århundreskiftet, og 

omfanget av global varekjedelitteratur og GCC- analyser er fortsatt stadig i vekst. Global Commodity 

Chain-rammeverket har tradisjonelt vært anvendt i studier av den industrielle sektoren i 

utviklingsland.  I senere tid har det imidlertid også blitt forsket på en rekke varekjeder i 

landbrukssektoren. Særlig har det vært fokus på tropiske råvarer som kaffe, kakao, bomull og gummi. 

Denne oppgaven vil se nærmere på førstnevnte vare, nemlig den globale verdikjeden for kaffe.   

GCC- rammeverket er en relativ ny og ung tilnærming, og rammeverket er under konstant 

teoretisk utvikling. Metodologien og terminologien blir stadig bearbeidet og revidert. I senere tid har 

begrepet varekjede blitt rekonseptualisert. Et sentralt forskningsspørsmål i GCC- analysene, er 

spørsmålet om hvilke muligheter det finnes for industriell oppgradering og høyere verdiskapning i de 

ulike knutene1 varekjeden. I Bellagio høsten 2000 ble den nye termen global verdikjede introdusert 

(Gereffi et. al. 2001, Sturgeon 2008)2. Termen verdikjede erstatter begrepet varekjede, og henviser 

nettopp til fokuset på hvor og hvordan verdiskapningen i en kjede finner sted. 

“The concept of “value” was incorporated into the framework when researchers 
started to use the analysis to show where the value is captured in a particular 
industry, which firms have that value and where they are located, and how firms 
(and the countries they are located in) can move to higher value positions in their 
industries.” (Gereffi & Christian 2010,92) 

Målet med Bellagio- konferansen var å skape en felles plattform, et standardisert begrepsapparat 

som omfattet alle tidligere overlappende tilnærminger til den globale vareproduksjonen. I tråd med 

den seneste forskningen vil undertegnede derfor også ta i bruk den nye termen og forholde seg til 

rammeverket under det nye navnet, “Global Value Chain” (GVC). 

1.1.1 Råvarehandel, utvikling og strukturalistenes kritikk 

Den klassiske økonomen David Ricardo (1772- 1823) mente at ethvert land burde satse på det 

produktet der man hadde et komparativt fortinn. Komparativt fortinn betyr at de relative kostnadene 

ved produksjon er forskjellige fra land til land. Tesen går ut på at det lønner seg for et land å 

spesialisere seg på det produktet eller tjenesten der man har det største fortinnet i effektivitet eller 

produksjonskostnader, eventuelt der fortrinnet hos konkurrentene er lavest. En nasjon kan være i 

stand til å produsere to varer mer effektivt enn nabolandet, det vil si at landet har absolutte fordeler 

                                                           
1
 Se kap.3.1 

2
 Bellagio- konferansen var sju-dagers langt workshop under navnet “Global Value Chains Initiative” i Bellagio, Italia, høsten 

2000. Konferansen var sponset av Rockefeller Foundation. Sentrale akademikere i varekjedelitteraturen var samlet for å 
videreutvikle det teoretiske rammeverket. Tilstede: Catherine Dolan (UK), Peter Gibbon (Danmark), Gary Gereffi (USA), 
Alfonso Fleury (Brasil), John Humphrey (UK), Raphael Kaplinsky (UK), Ji-Ren Lee (Taiwan), Dorothy McCormick (Kenya), 
Katherine McFate (USA), Mike Morris (South Africa), Florence Palpaceur (Frankrike), Hubert Schmitz (UK) og Meenu Tewari 
(USA).  
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i produksjonen av begge varene.  Strengt tatt kan landet produsere begge varene selv og ikke å 

handle med nabolandet. Ifølge Ricardos teori vil det lønne seg å satse på den varen med den største 

komparative fordelen, og kjøpe den andre varen fra nabolandet. Ved å produsere varen i stor skala, 

og eksportere den til andre land vil man kunne skape og sikre seg størst økonomisk vekst (Ricardo 

1917).  Teorien om komparative fordeler er også kalt teorien om internasjonal handel og forklarer 

hvordan kostnadsforskjellene skaper gevinst gjennom internasjonal varebytte.  Teorien er viktig for 

forståelsen av hvorfor land og regioner spesialiserer seg på et produkt.  

Ricardos tese går altså ut på å eksportere i den sektoren der man har et komparativt fortrinn. 

For landene i Sør3 betydde dette først og fremst tropiske råvarer. Utviklingsland i Sør har produsert 

og eksport råvarer gjennom flere århundre, og eksport av tropiske råvarer er en av hovedkoblingene 

mellom utviklingslandene i Sør og den globale økonomien.  I tråd med teorien produserte 

utviklingsland i Sør råvarer og primærvarer, mens landene i Nord produserte industrialiserte varer. 

Dette ble kalt den klassiske internasjonale arbeidsinndelingen. Tilhengerne av nyliberalismen som 

særlig vokste seg frem på 1980-tallet hevdet at et fritt marked ville skape økonomisk vekst og økt 

velferd i utviklingslandene. Dette ville føre til en ”trickle down”-effekt som vil gagne de fattige (Hunt 

1989, Potter et.al.2004). Handel og økonomisk utvikling ville også føre til demokratisering og 

utvikling på samme nivå som i Nord på sikt. Staten som tidligere ble ansett som pådriver for utvikling 

blir erstattet med det frie markedet.   Handel ble ansett som en viktigere og mer effektivt 

virkemiddel enn bistand, som var et viktig element hos flere av de tidlige moderniseringsteoretikerne 

når det gjaldt å bekjempe fattigdom i Sør. Utviklingslandene skulle ”handle seg ut av fattigdommen” 

(Daviron & Ponte 2005).  

En annen forståelse er at markedet er imperfekt. Verdensmarkedet er preget av 

maktrelasjoner, hierarki og ulik tilgang for de ulike aktørene.  Strukturalismen går også under navnet 

ECLA- skolen, og vokste frem blant akademikere og økonomer i Latin- Amerika på 1950- og 1960- 

tallet4. Deres påstand er at mangel på økonomisk utvikling og fattigdom i Sør er forårsaket av 

strukturelle forhold i verdensøkonomien (Gwynne & Kay 2004). Raúl Prebisch og Hans Singer hevdet at 

utviklingslandene i Sør ikke ville oppleve økonomisk vekst på bakgrunn av råvarehandel. Deres 

empiriske studier viste at råvarer ikke var konkurransedyktige i forhold til industrivarer, på grunn av 

råvarenes karakter og markedsverdi. I følge Prebisch- Singer tesen vil bytteforholdet mellom 

industrivarer og jordbruksvarer bli forverret over tid, a deterioration of terms of trade. Dette 

                                                           
3
 I denne oppgaven vil jeg definere de ikke-industrialiserte landene, utviklingslandene som Sør, og de rike, vestlige 

industrialiserte landene som Nord. Enkelte land, som for eksempel Japan og Australia er både industrialiserte og geografisk 
sett i sør. Disse vil likevel bli definert som Nord i denne oppgaven. 
4
 Raúl Prebisch, daværende direktør for FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika (Economic Commission for Latin 

America- ECLA) og den brasilianske økonomen Celso Furtado, regnes som de to fremste strukturalistene. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_Commission_for_Latin_America_and_the_Caribbean
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_Commission_for_Latin_America_and_the_Caribbean
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forklares hovedsakelig med at primærsektoren ikke er i stand til å øke verdiskapningen i samme grad 

som i den industrielle sektoren. Tvert imot hevder Prebisch og Singer at økt effektivitet i 

råvareproduksjonen, vil føre til dårligere pris og vilkår for arbeiderne (Singer 1950, Prebisch 1949). 

Årsaken til dette ligger i at råvarer har lav inntekts- og priselastisitet. Ved høyere inntekt øker ikke 

etterspørselen etter råvarer tilsvarende mye. Råvarer har også mindre etterspørselselastisitet enn 

industrivarer.  Det vil si at ved høyere inntekt, øker etterspørselen etter industrivarer raskere enn 

etterspørselen etter råvarer. På samme måte som for lav inntektselastisitet, innebærer lav 

priselastisitet at etterspørselen heller ikke endrer seg proporsjonalt med endring i prisene. Altså, selv 

om prisene går ned, vil ikke etterspørselen stige tilsvarende. Særlig har matvarer en lav etterspørsel- 

og priselastisitet. Høyere produktivitet i jordbruket fører med andre ord ikke til høyere 

verdiskapning, slik det er med industrivarer.  Strukturalistene argumenterte derfor for en 

utviklingsstrategi som vektla en oppbygging av nasjonal industri og mindre avhengighet av 

importering av industrialiserte varer (ISI). De mente at staten måtte spille en aktiv rolle i 

utviklingspolitikken, og beskytte industrien og det nasjonale markedet. Strukturalismen regnes ofte 

som en del av avhengighetsteorien. Ifølge avhengighetsteoretikerne ligger årsaken til manglende 

utvikling i Sør, i de politiske og økonomiske maktrelasjonene i verden (Gwynne & Kay 2004).  

Maktforholdet mellom Nord og Sør er skjevt, og premissene for dagens handelssystem urettferdig. 

En liberalisering av markedet vil derfor ikke automatisk føre til økonomisk vekst i utviklingslandene.  

Årsakene til at råvarehandel ikke fungerer som en strategi for utvikling er en gammel 

problemstilling i utviklingsdebatten, og det er i dag allment akseptert at det er vanskelig å skape 

økonomisk utvikling på bakgrunn av råvareeksport, og kanskje især på bakgrunn av tropiske 

jordbruksvarer. I likhet med strukturalistene hevder Daviron og Ponte (2005) at det ikke er mangel på 

handel som er utviklingslandenes problem, men det faktum at de ikke tjener noe på handelen. De 

argumenterer for at det er på tide å se nærmere på hvorfor landene ikke tjener på handelen de 

allerede gjør innen samtidens økonomiske organisering. Hvordan fungerer verdikjeden til en enkelt 

vare? Global Value Chain- rammeverket har nettopp som mål å granske disse problemstillingene. 

Rammeverket søker å analysere samtidens økonomiske organisering og granske årsakene til ulikhet 

og ujevn utvikling. Hvem produserer hva, hvordan blir dette organisert og hvilke aktører er det som 

tjener på produksjonen? Hvilke muligheter eller barrierer som finnes for å kunne tilegne seg en 

større andel av verdiskapningen til en vare? GVC- analyser kartlegger hvor i varekjeden 

verdiskapningen finner sted, og søker nettopp å undersøke hvilke utfordringer og muligheter 

produsentene har med hensyn til å skape og beholde mer overskudd i vareproduksjonen og 

handelen av en vare. (Gereffi, Korzeniewicz & Korzeniewicz 1994). I motsetning til strukturalistenes 
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makroøkonomiske tilnærming, bidrar GVC- rammeverket med analyser på bransje- og produktnivå. 

Global Value Chain- tilnærmingen kan derfor sies å ha et meso-nivå på sine analyser. 

1.2 Problemstilling 

Oppgaven vil gjøre rede for Global Value Chain-rammeverket, sentrale begreper og den generelle 

kritikken av dette, samt hovedtrekkene i verdikjedeanalysene for kaffe. Oppgavens problemstilling 

er, hva kan vi lære av GVC- analyser av kaffe? Eller mer presist, hva tilfører GVC- tilnærmingen av 

kunnskap om de utfordringer og muligheter land står overfor, når det gjelder å skape og beholde 

verdier i produksjonen og handelen av kaffe? Og videre, hvilke styrker og svakheter har GVC-

rammeverket i analysen av den globale kaffeproduksjonen? Jeg vil i oppgaven se på det analytiske 

rammeverket GVC, og bruke verdikjeden for kaffe som et empirisk eksempel på en GVC- analyse. 

Oppgaven bygger på litteratur om GCC- og GVC- rammeverket og eksisterende GVC-analyser av 

kaffekjeden, og kan derfor betraktes som en form for dokumentanalyse. 

1.3 Hvorfor kaffe?  

Jeg har valgt å gå nærmere inn på eksemplet kaffe når jeg diskuterer anvendeligheten ved GVC- 

rammeverket da kaffe er en av de tropiske råvarene som har blitt betydelig forsket på i 

varekjedelitteraturen. Kaffe er interessant i et utviklingsperspektiv fordi mange mennesker er 

avhengig av produksjonen, samtidig som markedsverdien på det globale markedet er enorm. Videre 

har verdikjeden for kaffe mange likhetstrekk med en rekke andre tropiske råvarer, og kaffekjeden 

kan derfor sies å ha en høy illustrasjonsverdi. 

 

Kaffe er et interessant studieobjekt på flere måter. Kaffe er, etter olje, verdens mest omsatte råvare 

og har en enorm eksportverdi på flere hundre milliarder kroner årlig. Fra 1999- 2000 var den totale 

globale eksportverdien på hele 9 billioner USD (Fitter og Kaplinsky 2001a). Rundt årtusenskiftet 

utgjorde kaffe over 23% av eksportinntektene for hele ni utviklingsland (Gibbon 20055). I følge Oxfam 

(2002) er det 25 millioner kaffebønder globalt, og mer enn 100 millioner mennesker er avhengige av 

inntektene fra kaffeproduksjonen. Disse er lokalisert i Sør, der ofte de fattigste landene er mest 

                                                           
5
 Burundi 79%, Etiopia 64%, Uganda 59%, Rwanda 56%, Sierra Leone 32%, Nicaragua 27%, El Salvador 24%, 

   Guatemala 24% and Honduras 23%. 
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avhengige av kaffeinntektene. Inntektene fra kaffeproduksjonen er med andre ord av essensiell 

karakter. Dette gjelder også de kaffeproduserende landene som kun har en liten andel av 

verdensmarkedet. Etiopia produserte for eksempel i året 1999/2000 kun 2,6% av den globale 

kaffeproduksjonen. Likevel utgjør inntektene av kaffe hele 64% av landets eksportinntekter (Gibbon 

2005, ICO6). Empiriske studier viser en klar korrelasjon mellom de globale kaffeprisene og 

inntektsnivået i de kaffeproduserende landene (se Deininger & Okidi 2003, Kruger, Mason & Vakis 

2003). Den økonomiske betydningen og utviklingslandenes avhengighet av kaffeinntektene er en av 

årsakene til at verdikjeden for kaffe er interessant som studieobjekt. Videre synes den globale 

verdikjeden for kaffe å kunne være et godt bilde på de økonomiske relasjonene mellom Nord og Sør i 

et utviklingsperspektiv. To momenter ved produksjon- og konsummønsteret for kaffe gjør 

verdikjeden svært hensiktsmessig i dette henseende. For det første er grønne kaffebønner, lik de 

fleste tropiske råvarer, ikke i konkurranse med landbruksvarer i fra Nord. De er dermed unntatt tariff 

og tollbarrierer, og handelen er med andre ord ikke er gjenstand for proteksjonisme7. For det andre, 

er kaffe en vare der all dyrkingen er lokalisert i Sør, mens hele 90% av kaffen blir konsumert i Nord 

(Talbot 2004).   

Kaffe er også en av de første varene som ble regulert på det internasjonale markedet. Lave 

priser førte til et ønske om internasjonal prisregulering, og i 1962 ble den første internasjonale 

kaffeavtalen International Coffee Agreement (ICA) signert. Avtalen var et samarbeid om regulering av 

kvoter, pris og kvalitet. Historisk sett kan vi dele styringen av kaffemarkedet i to perioder, før og etter 

ICA-perioden. Inntil 1990- tallet var det de nasjonale myndighetene i produsentlandene som hadde 

hatt størst innflytelse. Myndighetene påvirket kaffeproduksjonen gjennom kvalitetskontroller, 

reguleringer, eierskap av kaffebeholdningene og mellomstatlig prissamarbeid. Etter l ICAs 

sammenbrudd i 1989, skjedde det imidlertid et skifte av autoriteter. Markedet ble liberalisert og de 

private aktørene fikk større innflytelse over handelen med kaffe.  I dag blir markedet og verdikjeden 

for kaffe i stor grad drevet av private aktører i Nord (Plahe 2005, Talbot 2004, Oxfam 2002). Disse 

endringene i produksjonsnettverket er fellestrekk for flere tropiske varer, og kan derfor sies å være 

av høy illustrerende verdi.  Verdikjeden for kakao viser for eksempel en liknende utvikling med 

internasjonal prissamarbeid, kollaps og senere markedsliberalisering. Frem til århundreskiftet 

regulerte The International Cocoa Organisation (ICCO) priser og kvalitet gjennom et kvotesystem som 

liknet ICA (Plahe 2005). Videre er kaffe også en av de første varene som fikk en ny type sosial 

”regulering”, som kom i form av etiketter og merkelapper. Forbrukerne ble i større grad opplyst om 

                                                           
6
 International Coffee Organization.  Lastet ned fra  http://www.ico.org/historical/1990-99/PDF/TOTPRODUCTION.pdf 

  Her er det verdt å merke seg at landets andel på verdensmarkedet er enda lavere enn 2,6 % på grunn av noe lokal konsum. 
7
 Her er det verdt å merke seg at brente kaffebønner derimot, er underlagt toll og avgifter. Men som Daviron og Ponte 

(2005) påpeker, er dette et moment som kanskje bidrar til at kaffe i enda høyere grad er egnet til å illustrere de globale, 
økonomiske maktrelasjonene. 
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kaffebøndenes vanskelige vilkår, og etterspurte en mer “rettferdig handel”.  Organisasjoner i Nord 

presset for en mer rettferdig handel, og i 2001 hadde Oxfam en stor “Make Trade Fair” kampanje. 

Formålet var å sikre at bøndene fikk en rettferdig pris, en garanti om et anstendig arbeidsforhold og 

en miljøvennlig produksjon. Som følge av etterspørselen har det vokst frem et segment i 

kaffemarkedet, såkalt “fairtrade kaffe” eller rettferdig kaffe.   (Daviron & Ponte 2005).  

1.4 Oppgavens disposisjon 

Oppgaven vil bygge på litteratur om GCC- og GVC- rammeverket og eksisterende verdikjedeanalyser 

av kaffe, og vil derfor gå under betegnelsen dokumentanalyse. Oppgaven er delt opp i sju kapitler. 

Kapittel 1 er innledningskapittelet og gjør rede for oppgavens bakgrunn, kaffe som studieobjekt og 

oppgavens problemstilling.  Kapittel 2 er en innføring i kvalitativ forskningsmetode og en refleksjon 

over de metodiske valgene tatt gjennom den kvalitative forskningsprosessen.  Kapittel 3 gjør rede for 

det analytiske rammeverket Global Commodity Chain som ligger til grunn for GVC-analysene. 

Kapittelet gjør rede for den teoretiske utledingen, sentrale begreper og den generelle kritikken både 

mot GCC- og GVC- tilnærmingen.  Kapittel 4 ser på GVC- analyser i landbruksektoren. Her ser vi 

nærmere på fordelene og utfordringene ved analyser av tropiske råvarer. Kapittel 5 omhandler den 

globale verdikjeden for kaffe. Kapittelet gjør rede for den historiske bakgrunnen for kaffe, produksjon 

og prishistorikk, samt se nærmere på hvem som styrer kjeden og hvor i kaffekjeden verdiskapningen 

finner sted. På bakgrunn av dette diskuterer kapittel 6 hva GVC-analysene tilfører av kunnskap når 

det gjelder verdiskapning i kaffekjeden. Undertegnende vil se nærmere på hvor rammeverket butter, 

og utrede svakhetene og styrkene ved GVC-rammeverket i analysen av den globale verdikjeden for 

kaffe.  Kapittel 7 gir et kort sammendrag og konklusjon. 
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2. Metode 

Det finnes mange måter å legge opp et forskningsprosjekt, og valgene man gjør underveis påvirker 

både forskningsprosessen og resultatet. Thagaard (2003) understreker derfor viktigheten av å ha en 

systematisk tilnærming til sine metodiske beslutninger og reflektere over betydningen de kan ha hatt 

i den kvalitative forskningsprosessen. Metodiske valg påvirker datainnsamlingen og fortolkningen av 

materialet, og det er nødvendig å tydeliggjøre de valgene man har tatt i de ulike fasene i arbeidet. 

Med andre ord, er en gjennomgang av fremgangsmåten og refleksjon over sin metode helt 

nødvendig for å sikre kvaliteten på forskningsarbeidet. I det følgende vil jeg kort gjøre rede for den 

kvalitative tilnærmingen og dokumentanalyse som forskningsmetode. Deretter vil jeg gjøre rede for 

og begrunne mine metodiske valg og reflektere rundt disse. 

2.1 Kvalitativ tilnærming som forskningsmetode 

Valg av metode må sees i sammenheng med det som man ønsker å undersøke. Som Widerberg 

(2001, 58) sier ”ideelt sett burde vi da ikke tenke så mye i retning av spesifikke metoder, men 

hvordan vi best kan nærme oss feltet for å få svar på det vi ønsker” (Widerberg, 2001: 58). Denne 

oppgaven søker å diskutere Global Value Chain- rammeverkets anvendelighet ved å analysere hva 

som vektlegges i studier av verdikjeden for kaffe. Jeg har derfor valgt en kvalitativ tilnærming.  

I følge Thagaard (2003) er kvalitative metoder svært egnet i studiet av sosiale fenomener. 

Den kvalitative tilnærmingen gir grunnlag for å oppnå en forståelse av sosiale fenomener basert på 

fyldige data om personer og situasjoner. Kvalitativ forskning er av en fortolkende karakter, og 

forskningsprosessen er preget av kreativitet. De ulike fasene i den kvalitative forskningsprosessen går 

om hverandre og kan vanskelig skilles fra hverandre. Både forskningsdesignet og prosessen er preget 

av åpenhet og fleksibilitet. Dette et særtrekk ved den kvalitative tilnærmingen som 

forskningsmetode. Geertz bok “The interpretation of Cultures” fra 1973 har hatt stor betyding i 

utviklingen av den kvalitative metoden som en fortolkende tilnærming. Han fremhever at kvalitativ 

forskning ikke bare skal beskrive fenomenene, men også inkludere forståelsene og betraktningene til 

aktørene involvert samt den fortolkningen som forskeren selv har. Geertz kaller dette for “thick 

descriptions”, tjukke beskrivelser av et fenomen. Fortolkning står med andre ord helt sentralt i 

kvalitativ forskning og bygger på den hermeneutiske metode. Hermeneutikk fokuserer på et dypere 

meningsinnhold enn det som er umiddelbart innlysende. Hermeneutikk innebærer å betrakte 

handlinger, utsagn og kultur som “tekster” som kan leses og fortolkes. Hermeneutikk er ingen 
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metodologi, men en teori om hvordan tekst forståes. Et viktig moment i kvalitativ forskning er å 

redegjøre for grunnlaget for forskerens fortolkninger. Enhver forsker har en forforståelse som preger 

betraktninger og tolkningen av den kvalitative teksten. Det er med andre ord viktig å problematisere 

forskerens ståsted og vurdere hvilken innflytelse dette har for den kvalitative forskningsprosessen 

(Thagaard 2003).  

2.1.1 Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse har en lang tradisjon i kvalitativ forskning, og synes å være den best egnede 

tilnærmingen, både i forhold til å besvare oppgavens problemstilling, men også tatt i betraktning den 

tiden og de ressursene som er tilmålt prosjektet. Et særtrekk ved dokumentanalyse er imidlertid at 

datamaterialet som forskeren samler i felten, er skrevet for et annet formål enn det som forskeren 

ønsker å undersøke. Tilnærmingen blir også kalt for innholdsanalyse, men som Thagaard sier “er det 

hensiktsmessig å reservere betegnelsen dokumentanalyse for studier som er basert på tekster 

skrevet for et annet formål enn det forskningsprosjektet hvor teksten brukes”. Ordet dokument 

assosieres ofte med offentlige skrifter og rapporter.  I senere tid har imidlertid også skrifter av mer 

privat karakter som brev, dagbøker og selvbiografier blitt analysert som dokumenter. Scott (1990 i 

ibid) argumenterer for at betegnelsen dokument kan brukes om alle slag skriftlige kilder som er 

tilgjengelige for forskerens analyser. Yin (2009) trekker frem en rekke fordeler ved å bruke 

dokumenter som datagrunnlag. For det første representerer dokumenter en stabil kilde som kan 

hentes frem etter behov. Dokumenter viser til konkrete navn og hendelser, og bruk av dokumenter 

som datakilde forskeren muligheten til å ha en bred dekning over lengre tid og flere hendelser. 

Videre ser Yin det som en styrke at dokumentene er blitt skrevet for et annet formål enn 

forskningsprosjektet. Slik sett er dokumentene uavhengig og upåvirket av prosjektet.  Likeledes 

skriver Thagaard (2003, 12) at “et fellestrekk for analyse av ulike typer dokumenter er at teksten 

foreligger før forskningsprosjektet begynner. Forskeren har derfor ingen innflytelse på teksten 

utforming”.  Likevel understreker hun at forskerens forforståelse og ståsted kan påvirke vurderingen 

og tolkningen av dokumentenes innhold. Forskeren kan med andre ord ha en bias med konsekvenser 

for hvilke elementer som vektlagt og hvilke elementer som blir ignorert.  Yin (2009) påpeker på lik 

linje at dokumenter ofte er skrevet i en bestemt kontekst med et bestemt formål, og at god 

kildekritikk er nødvendig.  
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2.2 Forskningsprosessen 

2.2.1 Datainnsamling i biblioteket 

Denne oppgaven er ikke basert på egen empiri, men på sekundærkilder. Datagrunnlaget er 

hovedsakelig forskningsrapporter og vitenskapelige artikler. Oppgavens temaer, GVC- rammeverket 

og GVC- analyser av kaffekjeden, er fagområder innenfor akademia, og tekster som omhandler dette 

er naturlig nok også er av vitenskapelig karakter. Slik sett var valg av problemstillingen også et 

indirekte valg av type datamateriale.  Når det gjelder kaffe per se foreligger det også en rekke andre 

kilder, som for eksempel nettsidene til den internasjonale kaffeorganisasjonen (ICO) og diverse 

avisartikler om rettferdig kaffe og lignende. Førstnevnte type data, statistikk fra ICO og lignende har 

blitt brukt i noe grad i oppgaven, mens avisartikler og nettsider som omhandler kaffe har blitt brukt i 

mindre grad.  

Dokumentanalyser innebærer ofte at “feltarbeidet foregår i biblioteket” (Thagaard 2003). 

Ethvert feltarbeid byr på sine utfordringer, og mitt var ingen unntak. Særlig var det vanskelig å 

begrense mengden data med dagens muligheter. Gjennom universitetets bibliotek, digitale 

databaser og internett var mengden med tilgjengelig informasjon enorm.  Samtid var både tid og 

ressurser begrenset. Spørsmålet ble da, når har man nok datamateriale? Hvor mye er nok? En 

metode jeg brukte var å ta følge opp referansene i faglitteraturen. Det vil si at jeg gikk gjennom 

referanselista til en vitenskapelig artikkel, og brukte lista som kilde til ny litteratur. Tematikken i 

datamaterialet kan deles inn i to grupper. Det ene gruppen er tekster om det teoretiske 

rammeverket, det vil si innføringstektster, begrepsavklaring, teoriutvikling, kritikk av rammeverket 

samt veiledning til global varekjedeanalyser. Her var Gereffi sine originale tekster naturlig nok 

sentrale, samtidig var tekster fra forfattere som Humphrey, Sturgeon og Gibbon viktige i den videre 

teoriutviklingen. Den andre gruppen i datamaterialet er tekster som omhandler kaffe, det vil 

eksisterende analyser av verdikjeden for kaffe. Her har jeg lagt vekt på de store analysene 

gjennomført av Talbot (2004), Daviron & Ponte (2005) og Jaffee (2007). Deres studier er av 

omfattende karakter og tegner et helhetlig bilde av kaffekjeden. Særlig har Talbot gjort mye 

forskning på kaffe, og hans bok “Grounds for agreement : the political economy of the coffee 

commodity chain.”  regnes som et av hovedverkene når det gjelder forskning av kaffe. Etter å ha lest 

mellom 20-25 artikler innenfor hvert av temaene og gjennomgått kildene fikk jeg et inntrykk av å ha 

god oversikt over hvilke forfattere som var sentrale i forskningsfeltet, samt hvilke artikler som ble 

regnet for å være viktige innenfor i litteraturen. Det dannet seg et nettverk av kilder og referanser, 

og jeg fikk følelsen av å ha oversikt og god kjennskap over omfanget av litteraturen som omhandlet 
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oppgavens problemstilling. Dette kan sammenlignes med det Thagaard (2003) kaller “å nå 

metningspunktet”. 

Et særpreg ved Global Value Chain-tilnærmingen er at rammeverket er et relativt ungt og 

uutviklet rammeverk. Slik sett har det vært relativt enkelt å få oversikt over litteraturen. Denne 

oppgaven setter rammeverkets anvendelig under kritisk søkelys, og en gangbar kritikk er således 

avhengig av at forholdet fortsatt gjør seg gjeldende. GVC- rammeverket er under stadig utvikling og 

en utfordring har vært å finne “fasiten”. Spørsmålet som dukket opp underveis er, hvem eier Global 

Value Chain-rammeverket? Riktignok ble rammeverket først utviklet av Gereffi og Korzeniewicz 

(1994), men siden har forfattere som Gibbon, Humphrey og Sturgeon vært med å videreutvikle 

teorien. Hvilken av artiklene er “den offisielle” når det gjelder for eksempel begrepene i 

rammeverket? I tilfellet med GVC har den teoretiske utviklingen munnet ut i et akademisk 

samarbeid, der teorigrunnlaget og begrepsapparatet til rammeverket blir bearbeidet og 

videreutviklet i felleskap. Dette samarbeidet går under navnet Global Value Chains Initiative. Deres 

nettside8 informerer jevnlig om publiseringer, konferanser og akademiske verksted, og felleskapet 

kan sies å inneha den offisielle tolkningen av GVC-rammeverket. Spørsmålet om eierskap til teori og 

teoriutvikling i akademia er likevel høyst interessant.  

Et resultat av Global Value Chains Initiative-samarbeidet er at begrepet varekjede Global 

Commodity Chain har blitt erstattet av det nye begrepet verdikjede Global Value Chain. Initiativet er 

imidlertid av nyere dato, mens en stor del av studiene som denne oppgaven er basert på er av eldre 

dato. Hvilke implikasjoner har dette for min problemstilling? Etter nøye overveielse har jeg i analysen 

behandlet begge begrepene under ett. Implementering av teoretiske endringer er en tidkrevende 

prosess og skjer ikke over natten. Min vurdering er derfor at innvendingene mot GCC i den tidlige 

fasen fortsatt gjør seg gjeldende i GVC- rammeverket i dag, og er derfor like aktuelle. Dette er basert 

på at en del av kritikken går direkte på det teoretiske grunnlaget som rammeverket er bygd på, samt 

at mange av innvendingene gjelder metodologiske svakheter som fortsatt synes å gjelde for det 

analytiske rammeverket selv under det nye navnet. 

2.2.2 Analyse og tolkning  

Kvalitative metoder kjennetegnes av det er et fleksibelt forskningsopplegg. Min forskningsprosess var 

preget å være åpen og fleksibel, og den originale problemstillingen i oppgaven ble stadig justert og 

revidert. En årsak til dette er at oppgaven er av relativ liten format, og problemstillingen viste seg 

stadig å være altfor omfattende. Samtidig kom det også begrensninger i form av mangel på data, og 

                                                           
8
 www.globalvaluechains.org 
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et grunnlag for å gjennomføre analysene i tråd med mange av de tidlig forespeilede 

forskningsspørsmålene.  Det virket derfor mest hensiktsmessig å spisse oppgavens tema så langt det 

lot seg gjøre.  

Et problem med en stadig revidering av problemstillingen, er at dette førte til at stadig flere 

nye dokumenter ble betraktet som relevante for oppgaven, mens andre dokumenter plutselig ble 

irrelevante. Følelsen av å oppnå et metningspunkt ble derfor noe flyktig underveis, da jeg satt med 

en følelse av måtte gjenta prosessen med datainnsamling ved hver justering av problemstillingen. 

Store deler av datainnsamlingen pågikk derfor også under selve analysearbeidet. Med andre ord gikk 

de ulike fasene med datainnsamling, tolkning og analyse i stor grad om hverandre. Thagaard (2003, 

27) beskriver dette som “et gjensidig påvirkningsforhold mellom utforming av problemstilling, 

innsamling av data og analyse og tolkning”, og hevder at tolkning og analyse kan ikke skilles fra 

hverandre. I arbeidet med å få oversikt over dataene, må man nødvendigvis også reflektere over 

dataenes betydning og utvikler samtidig ulike perspektiver på hvordan dataene kan forståes. De ulike 

prosessene i kvalitativ metode må derfor nødvendigvis overlappe hverandre (Thagaard 2003). Wadel 

(1991 i ibid) beskriver dette som “en runddans mellom teori, metode og data”.  

2.3 Troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet 

En standardinnvending mot den kvalitative tilnærmingen er at metoden er altfor avhenging av 

forskerens forforståelser, smak og politiske ståsted (Thagaard 2003).  På lik linje som et 

forskningsarbeid med kvantitative metoder, må alle trinn i et kvalitativt forskningsprosjekt 

kvalitetssikres. Derimot finnes det ingen konkrete eller tekniske anvisninger til hvordan dette skal 

utføres. I kvalitativ forskningsmetode blir forskningens legitimitet sikret ved at forskeren forholder 

seg bevisst sin egen rolle og sine forforståelser, reflekterer over disse og de metodiske valgene gjort 

underveis, samt dokumenterer disse refleksjonene i den endelige rapporten.  Med andre ord blir den 

vitenskapelige kvaliteten knyttet til en rekke prinsipielle rettesnorer. Metodelitteraturen kan derfor 

sies å ha en svært pragmatisk tilnærming til kvalitetssikringen i den kvalitative forskningen (Barwin 

2011).  

Et forskningsprosjekts kvalitet er avhengig av at forskeren er bevisst sine forforståelser, har 

et reflektert forhold til sin egen tolkning av meningsinnholdet i datamaterialet, hvordan denne 

innsikten er tilegnet og formidler dette på en rettferdig og troverdig måte. Thagaard (2003) operer 

med tre begreper for å vurdere kvaliteten i kvalitativ forskning; troverdighet, bekreftbarhet og 
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overførbarhet. Disse kan sees i sammenheng med begrepene reliabilitet, validitet og generalisering 

som er brukt i kvantitativ metode.  Jeg vil i det følgende drøfte disse aspektene i min egen oppgave. 

Troverdighet er knyttet til fremgangsmåten i et forskningsprosjekt, og er en vurdering om 

hvorvidt forskningen er utført på en tillitsvekkende måte.  Begrepet henviser til kvaliteten på 

innsamlingen av data og utviklingen av data i løpet av forskningsprosessen. For å oppnå troverdighet 

må forskeren redegjøre for sine metodiske beslutninger gjennom forskningsprosessen og reflektere 

over hvordan dette kan ha påvirket datamaterialet.  I en dokumentanalyse som er basert på 

sekundærkilder, er et viktig element å være kildekritisk. Jeg har i arbeidet med oppgaven forsøkt å 

være bevisst tekstenes opphav og formål. Jeg etterstrebet å ha et reflektert forhold til 

datagrunnlaget ved å stadig vurdere tekstenes legitimitet og relevans gjennom hele 

arbeidsprosessen. Et eksempel er rapporten fra Oxfam (2002) som illustrerer et svært negativ bilde 

av kaffebøndenes situasjon i Sør. I lesningen av teksten har jeg derfor tatt høyde for at Oxfam er en 

organisasjon med politiske formål, og at dokumentet således må leses i denne konteksten. Videre er 

et det et viktig prinsipp å skille mellom den typen informasjon som er i datamaterialet og forskerens 

egne vurderinger av denne informasjonen (Thagaard 2003). Jeg har gjennom hele oppgaven forsøkt å 

ha en god bruk av kildehenvisninger og referanser gjennom hele oppgaven, med mål om å håndheve 

dette prinsippet samt å øke studiets troverdighet.  

Det andre begrepet bekreftbarhet er knyttet til forskningsresultatet. Bekreftbarhet går ut på 

å vurdere kvaliteten på tolkningen. Forskningens bekreftbarhet er avhengig av at forskeren har kritisk 

vurdert og reflektert over sin egen analyse av datamaterialet.  De metodiske tilnærmingene som har 

blitt forkastet og forskerens posisjonalitet i forhold til fenomenet skal utredes og analyseprosessen 

kunne forsvares. Altså må forskeren gjør rede for grunnlaget for forskningsresultatet. Forskeren kan 

også gjøre rede for sin egen tolkning ved å vise til andre studier (Thagaard 2003).  Et viktig poeng er 

at data ikke er noe “der ute” som må innhentes av forskeren. Enhver forsker har en forforståelse som 

påvirker hvordan forskeren forstår og betrakter omgivelsene. Dette har betydning for hvordan 

datamaterialet blir tolket, og slik slett er forskeren med å konstruere data (ibid). I mitt tilfelle er jeg 

klar over at min forforståelse kan ha ført til en mulig bias i lesningen og fortolkningen av deler av 

datamaterialet, siden interessen min i hovedsak ligger i barrierer for utvikling. Dette gjelder særlig i 

varekjedeanalysene av kaffekjeden og dokumentene om utviklingsteori og handel. Dette forsøkte jeg 

å kompensere for ved å være min rolle bevisst og undersøke om annen forskning støttet opp under 

mine tolkninger. I tråd med kravet om bekreftbarhet stilte jeg meg kritisk til egne tolkninger og 

analyseprosessen i oppgaven. Jeg vil derfor i ettertid hevde at analysen er utført på en forsvarlig 

måte og tilfredsstillende måte. 

Overførbarhet er tilknyttet forskningens relevans og om fortolkningen kan gjelde i andre 

sammenhenger. En av hovedkritikkene mot den kvalitative tilnærmingen er at funnene i kvalitative 
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case-studier ikke nødvendigvis kan føres til andre sammenhenger, og at studiene er altfor 

idiografiske til å gi grunnlag for generalisering (Castree 2005). Derimot argumenterer Thagaard 

(2003) og Kvale (1997) at casestudier er intensive, kvalitative studier som gir dybdeforståelse om hva 

et fenomen er og om de kausale betingelsene for fenomenet. Studiene gir oss stor innsikt og viten 

om fenomenet og et grunnlag til å utvikle nye teorier, hypoteser og antakelser. De kan bidra til en 

utvidet teoretisk forståelse og en “teoretisk generalisering.” Teoretisk generalisering er basert på 

logisk resonnement. “Med utgangspunkt i at en studie kommer frem til sentrale trekk ved et 

fenomen, kan forskeren argumentere for at forståelsen utviklet i én sammenheng, kan antas å ha 

gyldighet også i andre sammenhenger” (Thagaard 2003, 185). Således kan teoretisk generalisering 

bidra til å genere ny forskning. Dette er i tråd med Yins (2009) argumentasjon om at målet for 

casestudier nettopp er å utvide og generalisere eksisterende teori. Denne oppgaven er en case studie 

av verdikjeden for kaffe, hvor jeg diskuterer hva analysene av kaffekjeden kan tilføre GVC- 

rammeverket generelt (overføringsverdi) og hva som er spesielt med kaffe. 
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3. Global Commodity Chain 

Jeg vil i det følgende gi en kortfattet redegjørelse av Global Commodity Chain-perspektivet.  Her vil 

jeg å gi en oversikt over rammeverkets oppkomst, den teoretiske utledningen, noen sentrale 

begreper samt de viktigste innvendingene mot tilnærmingen.  

Global Commodity Chain ble først definert av Hopkins og Wallerstein i 1986, og deres definisjon av 

den globale varekjeden var ganske enkelt “a network of labour and production processes whose end 

result is a finished commodity” (ibid, 159). Deres studier på globale varekjeder fokuserte på statens 

rolle i det globale produksjonssystemet.  De avdekket hvordan statene formet og påvirket 

produksjonssystemet ved bruk av toll og avgifter, samt regler som for eksempel på krav om lokalt 

innhold i produksjonen (Hopkins & Wallerstein 1977, 1986). Senere ble konseptet revidert og 

videreutviklet av Gereffi og Korzeniewicz på midten av 1990- tallet. De definerte den globale 

varekjeden som “ a set of interorganizational networks clustered around one commodity or product, 

linking households, enterprises, and states to one another within the world-economy” (Gereffi, 

Korzeniewicz & Korzeniewicz. 1994, 2). I takt med globaliseringen har de transnasjonale selskapenes 

(Transnational corporation- TNC) betydning på den globale økonomien vokst. Gereffi og kolleger 

satte derfor fokus på selskapenes handlinger og strategier i handlingsrommet mellom statenes 

påkrav og liberaliseringen av markedet. Deres studier søkte i større grad å avdekke selskapenes 

kontroll og innflytelse i det globale produksjonssystemet.  Global Commodity Chain-analyser er 

systemanalyser, og følger nettverket ved vareproduksjonen fra begynnelsen til slutt. GCC-analysene 

kartlegger det romlige territoriet en kjede dekker, og avdekker vilkårene og relasjonene som styrer 

kjeden (Gereffi et.al. 1994, 1999). Rammeverket tar for seg både prosesser både på et lokalt og et 

globalt nivå, og tilnærmingen kobler makro- og mikroprosessene sammen. I motsetning til tidligere 

paradigmer fokuserer ikke GCC på nasjonalstaten, men har en nettverksentrert tilnærming som ser 

på prosesser både under og over det som skjer på nasjonalt nivå (Sturgeon 2008).  “GCC is a network-

centred and historical approach that probes above and below the level of the nation state to better 

analyse structure and change in the world-economy” (Gereffi, Korzeniewicz & Korzeniewicz 1994,2). 

En klar styrke ved rammeverket kan derfor sies å være den helthetlige, holistiske tilnærmingen.  

Analysene trekker sammen de store linjene, belyser årsakssammenhengene og den komplekse 

dynamikken i et slikt system.  Eller som Gereffi et. al. (1994) sier det: 
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“The GCCs approach promotes a nuanced analysis of world- economic spatial 
inequalities in terms of differential access to markets and resources. Our GCC 
framework allows us to pose questions about contemporary development issues 
that are not easily handled by previous paradigms, and permits us to more 
adequately forge the macro-micro links between processes that are generally 
assumed to be discretely contained within global, national and local units of 
analysis.” (Gereffi, Korzeniewicz & Korzeniewicz 1994,2). 

Global Commodity Chain-rammeverket er en metodologi som er utledet fra Wallersteins “World 

System Theory" (WTS). Den amerikanske sosiologen Immanuel Wallerstein hevdet at en stats 

økonomiske utvikling ikke kunne isoleres på et nasjonalt nivå. Nasjonalstaten kunne ikke lenger være 

utgangspunktet for en økonomisk analyse slik som tidligere. Derimot var det det nødvendig å ta 

utgangspunkt i verdenssystemet. Globaliseringen hadde ført til at produksjonssystemet til en vare 

var blitt global, og Wallerstein argumenterte derfor for å analysere på et globalt nivå. Han kalte dette 

for en verdenssystemsanalyse (Wallerstein 1974). Teorien kan sees i sammenheng med Marx’ ideer 

om kapital og produksjon. Ifølge WST er verdenssystemet delt opp med en kjerne, en periferi og 

semi-periferi. Kjernen i verdenssystemet er de rike landene i Nord, mens utviklingslandene i Sør 

utgjør periferien og semi-periferien. Fattigdom og underutvikling i Sør skyldes at de ikke er integrerte 

i verdenssystemet (periferien), eller kun halvveis integrerte (semi-periferien). Teoriens påstand er at 

kjernenasjonene er avhengige av en periferi for å opprettholde levestandarden i kjernen. Periferien 

og semi-periferien forsyner kjernenasjonene med billig arbeidskraft, billige naturressurser og et 

nødvendig marked. Ifølge WST blir avhengighetsforholdet implementert ved at kjernenasjonene 

kontrollerer over det internasjonale handelssystemet, bank- og finansvesenet, media, utdanning, 

politikk og internasjonal lovgivning (ibid). “World System Theory” blir regnet som en del av 

avhengighetsteorien. Globalisering har trigget en jakt på billig arbeidskraft og billige ressurser, og ført 

til en tilstand der kjernenasjonene vektlegger kapitalintensiv produksjon og avansert teknologi, mens 

den arbeidsintensive - og lavteknologiske produksjonen samt råvareutvinningen blir utført av 

underleverandører i periferien og semi-periferien. Med andre ord forsyner Sør det globale markedet 

med billig arbeidskraft, mens Nord forsyner markedet med teknologi. Dette er den såkalte nye 

internasjonale arbeidsinndelingen (Dicken 2003).   

Varekjedelitteraturen er rik av omfang, og det er verdt å merke seg at det finnes flere kjede- 

og nettverkstilnærminger. En tilnærming som i stor grad overlapper GCC-rammeverket er den 

franske tradisjonen med “filière”-analyser. Filière-tradisjonen har sin bakgrunn i politisk økonomi, da 

franske økonomer studerte mulighetene for en vertikal oppgradering i landbruket på 1960-tallet. 

Studiene søkte å forklare prisdannelsen av et landbruksprodukt ved å kartlegge produksjonen fra 

råmateriale, foredling, behandling, lagring, transportering, til ferdig produkt (Raikes et al.2000). Men 
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som Hughes & Reimer (2006) bemerker, i likhet til GCC- rammeverket forsøker filière-tradisjonen 

ikke bare å gjøre rede for mønsteret på produksjonssystemet, men også dynamikken i systemet.  

“Like account if the global commodity chain, discussions of filières signify a highly 
economic conceptualization not only of the nature (i.e. transformations of value) 
but also the form (linear and tightly strung together) of relationships between 
different sites.” (Hughes & Reimer 2006, 2) 

Filière-tradisjonen regnes derfor i stor grad som overlappende til GCC-tilnærmingen og faller derfor 

ofte innunder GCC- rammeverket. Derimot identifiserer Leslie & Reimer (1999) to andre 

konkurrerende retninger inn kjede- og nettverkslitteraturen, henholdsvis “systems of provision” og 

“commodity circuits”.   Begge retningene skiller seg fra GCC ved å ha en ikke-lineær tilnærming til 

systemet rundt produksjonen og forbruket av en vare. Førstnevnte retning “system of provision” 

trekker især frem betydningen av kulturelle og sosiale faktorer i produksjonen, distribusjonen og 

konsumet av en vare. Mens den andre tilnærmingen “commodity circuits” fremhever den uavbrutte 

koblingen, det sirkulære aspektet ved disse prosessene (ibid).  

Global Commodity Chain-rammeverket har historiske føringer til avhengighetsteorien, men 

som nevnt har rammeverket i senere tid blitt rekonseptualisert. I dag etterstreber rammeverket å 

være et nøytralt analytisk verktøy uten politiske konnotasjoner. Ifølge Sturgeon (2008) er begrepet 

global verdikjede blitt et tverrfaglig begrep med faglige innspill fra sosiologi, økonomi, 

samfunnsgeografi, statsvitenskap og utviklingsstudier. 

3.1 Global Value Chain- analyser 

De ulike stadiene i en vareproduksjon blir ofte referert som “nodes” eller “links” i Global Value Chain- 

analysene. Jeg har i denne oppgaven begrenset meg til å bruke begrepet knute eller knutepunkter 

som er den norske oversettelsen av førstnevnte term. Dette er begrunnet med at termen er den 

dominerende i litteraturen.  En GVC- analyse skal redegjøre for alle arbeids- og produksjonsprosesser 

som fører til en vare som sluttprodukt. En verdikjede består typisk av følgende hovedknuter i en 

sekventert prosess: 

Figur 1. En global verdikjede. 

Forskning og 
utvikling  

Design  Produksjon  Distribusjon Markedsføring Salg 



23 
 

Figuren indikerer en enkel og lineær produksjon som går gjennom ulike knutepunkter, og resulterer i 

et ferdig produkt. Kaplinksy og Morris (2001) bemerker imidlertid at virkeligheten er mer kompleks 

enn dette, og det finnes ingen enkel fasit for hvordan man kan utføre en GVC- analyse. Enhver 

analyse er avhenging av hva man ønsker å undersøke, hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilken 

tilgang man har til datamaterialet. Enkelt sagt må metodologien ta høyde for de kontekstuelle 

forholdene og betingelsene (ibid).  

“The world of production and exchange which we are observing is complex and 
heterogeneous. Not only do value chains differ (both within and between sectors), 
but so, too, do national and local contexts. So there is no mechanistic way of 
applying value chain methodology. Each chain will have particular characteristics, 
whose distinctiveness and wider relevance can only be effectively captured and 
analyzed though an understanding of the broader issues which are involved.” 
(Kaplinsky & Morris 2001, 49) 

Gereffi (1994) identifiserer tre dimensjoner i en global verdikjedeanalyse. Den første er input-output 

strukturen. Det vil si leddene og forbindelsen mellom produkter og tjenester i lenken av de 

økonomiske aktivitetene som tilføyer varen en verdiøkning. Den andre er det territorielle, det vil si 

de stedsspesifikke lokaliseringene hvor kjedene slår ned og aktivitetene legges. Den tredje er 

maktstrukturen, det vil si drivkreftene og maktforholdet mellom aktørene i verdikjeden. I senere verk 

identifiserer Gereffi (1999) også en fjerde dimensjon, nemlig det institusjonelle rammeverket. Dette 

henspiller på de lokale, nasjonale og internasjonale lover og regelverk som påvirker de ulike knutene 

langs verdikjeden. De to første dimensjonene, input- output strukturen og den geografiske 

spredningen, har stort sett kun vært deskriptivt redegjort i GVC- analyser.  Det vil si en redegjørelse 

for konfigurasjonen av verdikjeden. Derimot har det vært mye forskning på dimensjonen som 

omhandler “the internal governance structure”. Den interne maktstrukturen blant de ulike aktørene 

langs verdikjeden, som bestemmer hvordan de finansielle, materielle og menneskelige ressursene 

forflyttes og beveger seg gjennom kjeden. Enhver verdikjede har en styringsstruktur. Tidligere var 

dette synonymt med den hierarkiske strukturen i en bedrift. Ettersom verdikjedene har blitt mer 

transnasjonale og mer globaliserte de siste tiårene, har oppgaver og forbindelser som tidligere var 

interne i et foretak blitt eksternaliserte.  Resultatet er et uoversiktlig nettverk av oppgaver utført av 

eksterne, uavhengige bedrifter, og en helt ny maktstruktur. Gereffi (1994) avdekket at de globale, 

økonomiske nettverkene blir dominert og “drevet” av det han kaller “lead firms”. Disse er typisk 

store transnasjonale selskaper med mye kapital og stor geografisk spennvidde. Videre identifiserer 

han to typer TNC’er, nemlig “produsenter” og “oppkjøpere”. Dette resulterer i to forskjellige typer 

maktstrukturer som han merkelapper produsentdrevne verdikjeder (producer- driven commodity 

chain) og oppkjøperdrevne verdikjeder (buyer-driven commodity chain).  
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 Produsentdrevne verdikjeder er vanligvis i sektorer som er teknologi- og kapitalintensive slik 

som bilindustrien, dataindustrien og flyindustrien. Kjedene er ofte hierarkiske med flere lag med 

underleverandører og mange bedrifter. Kapital og teknologi utgjør den største inngangsbarrieren, og 

produsentleddet er ofte store transnasjonale selskaper som selv innehar den kapitalintensive delen 

av produksjonen og bruker underleverandører til den arbeidsintensive delen. Selskapene spiller ofte 

en sentral rolle i koordinasjonen av verdikjeden. Produsentdrevne kjeder tar ofte form som 

investeringsbaserte, vertikale nettverk med storskalaproduksjon. Innovasjon og organisatorisk 

strukturering (“just in time”, slank produksjon osv.) er hovedkilden til profitt (Gibbon 2001).   

“Producer driven chains refer to those industries in which transnational 
corporations (TNCs) or other large integrated industrial enterprises play the central 
role in controlling the production system (including its backward and forward 
linkages). This is most characteristic of capital- and technology- intensive industries 
like automobiles, computer, aircraft and, electrical machinery.” (Gereffi 1994, 97) 

 Oppkjøperdrevne kjeder er ofte å finne i mer arbeidsintensive sektorer der design og markedsføring 

spiller en større rolle. Klassiske eksempler er tekstil- og fottøyindustrien. Hovedbarrieren til 

oppkjøperleddet er kostnadene ved produktdesign og produktutvikling, innhenting av 

markedsinformasjon, reklame og nødvending elektronisk infrastruktur for forvaltning og styring av 

kjeden. Store merkevarehus, grossister og store detaljister driver ofte kjeden og utgjør knutene som 

kontrollerer markedsføring og designfunksjonene.  Den arbeidsintensive delen av produksjonen blir 

typisk utkontraktert til eksterne fabrikker. Dette skaper et desentralisert system av uavhengige 

underleverandører typisk basert i Sør. Oppkjøperdrevne kjeder tar form av handelsbaserte, 

horisontale nettverk, der hovedkilden til profitt er en unik kombinasjon av verdifull markedsføring, 

design og salg (Gibbon 2001). Kjedens konfigurasjon og dynamikk (koblingen mellom innkjøperne og 

fabrikkene i Sør) muliggjør en produktutvikling som er spesialdesignet for forbrukerne i markedet 

(Ramaswamy & Gereffi 1998). 

“Buyer driven chains refer to those industries in which large retailers, brand-named 
merchandisers, and trading companies play the pivotal role in setting up 
decentralized productions networks in a variety of exporting countries, typically 
located in the Third World. This pattern of trade-led industrialization has become 
common in labour-intensive, consumer-goods industries such as garment, 
footwear, toys, consumer electronics, housewares (..)”(Gereffi 1994, 97). 

Global Value Chain- analyser er viktige fordi de bidrar til å forstå årsakene til fordelingen av profitt 

langs en verdikjede. Det gjennomgående forskningstemaet i eksisterende GVC- analyser har vært, 

hvilke muligheter og barrierer som finnes det når det gjelder å tiltrekke seg aktivitet og oppgradere 

aktivitetene i knutene i kjeden. Med andre ord er et sentralt fokus i analysene, hvor og hvordan 

verdiskapningen i kjeden finner sted. Disse spørsmålene blir sett i direkte sammenheng med hvilke 
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aktører som dominerer og som styrer varekjeden. Samtidig påpeker Raikes, Jensen & Ponte (2000,7) 

en rekke problemer med den enkle distinksjonen mellom produsent- og oppkjøperdrevne kjeder. For 

det første, er det nødvendigvis slik at en verdikjede enten er produsentdrevet eller oppkjøperdrevet? 

Er det ikke sannsynlig at det finnes andre aktører som innehar mer makt enn den tildelte “driver”-

aktøren på et eller annet et punkt langs kjeden? Med andre ord, kan være mer enn én aktør som 

driver kjeden? Videre, stilles det spørsmålstegn om man skille mellom graden av “driveness” i 

kjedene, og om det er ulike måter “å drive” en kjede på? Er det nødvendigvis slik at en verdikjede må 

være i samme kategori hele tiden, eller kan en kjede flytte seg fra en kategori til enn annen med 

tiden? For eksempel ser man tendenser i produsentdrevne kjeder til en maktoverføring fra “driver”-

leddet (TNC’er) til aktører (underleverandører) lengre ned i kjeden. Til tross for at Gereffis dikotomi 

mellom produsentdrevne kjeder og oppkjøperdrevne kjeder har generert en rekke nyttige 

eksempler, reiser den også en rekke spørsmål. Forfatterne konkluderer derfor med at “the producer-

driven versus buyer-driven distinction may be useful as a general guide at the beginning of a research 

project, but seems too rigid and uncontextualised time-wise to be used uncritically thereafter” 

(Raikes, Jensen & Ponte, 22).  

3.1.1 Maktbegrepet i GVC- analyser 

I Global Value Chain- rammeverket har makt ingen formell definisjon. Den originale definisjon av en 

verdikjede gitt av Hopkins og Wallerstein er svært minimal, og utelater elementer som både makt og 

maktstruktur i verdikjeder. Likevel er det uomtvistelig slik at verdikjedeanalysene som oftest 

omhandler maktrelasjonene i en kjede. Er det slik å forstå at maktelementet er inkorporert i selve 

ideen om en global verdikjede, og at kjedetilnærmingen automatisk gir konnotasjoner til 

organisasjons- og maktstruktur? Raikes et. al. (2000) hevder at maktelementet blir for vag og tvetydig 

i GVC- rammeverket og etterlyser derfor etter en mer konkret definisjon.  

I Global Value Chain- rammeverket blir makt konseptualisert som kontroll. Kilden til makt 

ligger i profitt. Dette gjelder først og fremst gjelder evnen til å påvirke barrieren for deltakelse i 

verdikjeden, eller “effects on barriers to entry” (Raikes et. al.2000, 11). Altså er konseptet makt i GVC 

sterkt knyttet til hvem som styrer og kontrollerer global handel og produksjon, og hvordan aktører i 

det lavere segmentet i produksjonsnettverket kan “bryte seg ut” av sin situasjon og oppgradere seg i 

verdikjeden. Andre aspekter av makt ligger i den organisatoriske strukturen og den overordnede 

systemkoordinasjonen. I Global Commodity Chain-rammeverket betegnes makt som kontroll og 

systemkoordinasjon, det vil si defineringsmakten for produksjonssystemets organisering, som er 

kilden til profitt (Raikes et.al. 2000, Gibbon 2001).  Raikes, Jensen og Ponte identifiserer dog et 
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problem ved maktbegrepet, en sirkulæritet i bruken av makt som går igjen både World System 

Theory og Global Value Chain- rammeverket. I WST blir makten i produksjonssystemet antatt å ligge i 

knuter lokalisert i kjernenasjonene. Attributter typisk for disse knutene er avansert teknologi og en 

stor markedsandel. Global konkurranse har ført til monopolisering og høye avkastninger, og profitten 

ligger i nøkkelaktørenes teknologiske fordel eller defineringsmakten for produksjonssystemets 

organisering. Den dominerende flyten av profitt går derfor fra “periferien” til “kjernen”, men i 

motsetning til den deterministiske avhengighetsteorien avviser Hopkins and Wallerstein (1994) 

“nødvendigheten” av denne tilstanden. Dette blir derimot begrunnet empirisk, snarere enn teoretisk. 

Raikes et.al. (2000, 12) bemerker: ”…they do so at the expense of two forms of circularity. Firstly, 

high-profit sections of a chain are ‘core-like’, implying either high-technology or organizational 

barriers to entry. Secondly, profits are explained by power, which itself is defined in terms of high 

profits".  Altså, for det første er egenskapene som gir høy profitt de samme egenskapene som 

kjennetegner kjernenasjonene, avansert teknologi og høye organisatoriske barrierer (som er 

egenskapene som gir høy profitt). For det andre er profitt kilden til makt, som igjen er kilden til 

profitt.  

Gibbon (2001) argumenterer på den andre siden for at GVC-rammeverket skiller seg vesentlig 

fra Wallersteins Worlds System Theory.  I motsetning til WST, blir ikke makt i GVC- rammeverket 

antatt i å ligge rundt i de transnasjonale selskapenes fabrikker spredd over hele verden.  Han hevder 

at mens “World System Theory” vektlegger eierskap av produksjonsmidlene, assosierer GVC – 

rammeverket begrepet makt med kontroll og systemkoordinasjon. Dette er i tråd med Gereffis 

(1994) spesifisering om at makt er evnen til å sette ut deler av verdikjeden med lav avkastning og 

beholde aktiviteter med høy verdiskapning. Makt blir altså utøvd ved å øke kvalitetsnivået, håndtere 

risiko og sikre flyt i produksjon. 

“Chain co-ordination reinforces or enhances barriers to entry, but more 
importantly allows “driving” agents to institute measures which reduce costs and 
risks while increasing the speed and reliability of supply, or which increase sales. It 
thus offers a way out of the apparent circularity of dependency theory, where 
power within the global economy was measured in terms of profits, while profits 
were explained in terms of monopoly power. Since chain co-ordination leads to 
genuine increases in efficiency and cost-reduction it so offers a means of avoiding a 
zero-sum approach, in which profits are derived solely at the expense of all 
subordinate agents in a chain.”(Gibbon 2001, 346) 

I teorien unngår GVC slik sett begrepets sirkulæritet og også “null sum-spill” tilnærmingen som 

kjennetegner Hopkins og Wallersteins definisjon. I praksis er problemet likevel at makt tenderer å bli 

betraktet som en “all or nothing”- egenskap. Raikes et. al. (2000) nevner Gereffis kategorisering av 

maktstrukturer som et eksempel. Deres argument er at produsentdreven/oppkjøperdreven- 
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dikotomien både ignorerer forskjeller mellom forskjellige graderinger av “driveness” i kjedene (altså 

hvem som styrer verdikjedene), men også muligheten for at det kan være ulike aktører som innehar 

mest makt i de forskjellige knutene i kjedene. En positiv aspekt ved Gereffis forståelse av makt, er 

den implisitte innlemningen av organisatoriske endringer i det globale produksjonssystemet. Dette 

styrker GVC som et verktøy til å analysere mange endringene og de underliggende mekanismene 

etter Fordismens inntreden på 1960-tallet (for eksempel out sourcing, just in time, lean production 

osv). Til tross for at makt mangler en formell definisjon i Global Value Chain- rammeverket, er det 

likevel en klar styrke ved rammeverket at maktaspektet er inkludert i økonomiske transaksjoner.  

3. 2 Generell kritikk 

3.2.1 Kritikk av rammeverkets teoretiske utledning 

Global Value Chain- analyser har ikke overraskende avdekket at de fleste verdikjeder har en svært 

ujevn fordeling når det gjelder profitt. Der knutene med høyest avkastning ofte er lokaliserte i Nord 

(kjernen), mens knutene med lavest avkastning er lokaliserte i Sør (periferien). Dette er dog også en 

av kritikkene mot den globale varekjedelitteraturen, nemlig tendensen til å være fatalistisk og 

pessimistisk i sine analyser. I sine studier om industrialisering i utviklingsland, kritiserer Cramer 

(1999) GVC-analyser for å være negative og fatalistiske. I følge Cramer tenderer analysene å 

begrense utviklingslandenes økonomiske handlingsrom til det han kaller “economic structures and 

behaviour in... OECD countries” på den ene siden, og “ rigidly exploitative terms'' fastlagt av 

transnasjonale selskaper på den andre siden (Cramer 1999: 1248, 1252, Gibbon 2001).  Med andre 

ord kritiserer Cramer forskerne i GVC-tradisjonen for å være forutinntatte og pessimistiske når det 

gjelder fattige lands muligheter for en oppgradering i verdikjeden. Dette kan sees i direkte 

sammenheng med en av de største innvendingene mot Global Value Chain- rammeverket, nemlig 

rammeverkets teoretiske utledning.  Kritikken går ut på, da tesen om “den nye internasjonale 

arbeidsinndelingen” er helt sentralt i Wallersteins verdenssystem, er også resultatet av enhver GVC 

analyse allerede gitt. Sådan er kritikken alvorlig, og reiser tvil om GVC- analysenes validitet og 

gyldighet. Fernandes (2010) kritiserer GVC- rammeverket for å være nettopp kun en forlengelse av 

Wallersteins verdenssystem. Hans argumentasjon er at GVC’s rasjonale er gitt av “World System 

Theory” og marxistiske ideer, noe som betinger at GVC- analyser operer innenfor det rammeverket 

gitt av teorien.  



28 
 

“This international dispersion of activities, in turn, follows a hierarchy whose 
rationale is given by the world-system theory: a relatively greater share of wealth 
accrues to corelike nodes than to peripheral ones, underscoring the fact that, by 
construction, the periphery produces raw materials whereas the core produces 
industrial products (...). Therefore, hierarchy among countries at the macro-level 
(periphery versus core areas in the world-system theory) translates into a relation 
of power among nodes along a commodity chain at the micro level (GVC).“ 
(Fernandes 2010, 7) 

Problemet er at “World System Theory” artikulerer et bestemt hierarki i den internasjonale 

arbeidsfordelingen, der kjernenasjonene produserer industrivarer og får en større avkastning, mens 

periferien produserer råvarer, forsyner billig arbeidskraft og får en lav avkastning. Kritikken går ut på 

at GVC overfører hierarkiet mellom kjernen og periferien på makronivå, til en maktstruktur langs 

knutene til en verdikjede på mikronivå. Eller kortere sagt, “GVC is ultimately the development of the 

World-System Theory at the micro level.” (Fernandes 2010, 4).  Slik sett kan GVC- rammeverket ikke 

sies å være noe mer enn en implisitt kritikk av det kapitalistiske produksjonssystemet, med andre ord 

kun et metodologisk supplement av Wallersteins eksplisitte kritikk. I så måte kan rammeverkets 

teoretiske røtter sies å være en svært alvorlig innvending og et ankepunkt ved hele tilnærmingen. 

Gibbon (2001) på sin side hevder at GVC skiller seg fra World System Theory på flere punkter, 

og nevner for eksempel synet på statens rolle.  Mens WST anser relasjonene mellom statene som et 

sentralt moment for utvikling, blir det i GVC- tilnærmingen ikke lenger betraktet som den avgjørende 

koblingen for utviklingslandenes utvikling.  Videre hevder han at Global Value Chain- rammeverket 

har et sektorielt og regionalt fokus i sine studier. Verdensbildet er således ikke delt opp i en “kjerne” 

og en “periferi”, og at GVC- analyser tar for seg både prosesser under og over statsnivå.  På lik linje 

hevder Appelbaum & Gereffi (1999) at analyseenheten har gått fra den enkelte stat, til knuter i den 

globale verdikjeden.  Likefullt erkjenner forfatterne at kontroll og kjedekoordinasjon i GVC- studier 

ofte tillegges i knutepunktene i Nord.  

3.2.2 En helhetlig tilnærming?  

En av styrkene som ofte trekkes fram ved Global Value Chain-rammeverket, er dets helhetlige 

tilnærming. Leslie og Reimer (1999) hevder på sin side at studiene ignorerer de romlige forholdene 

langs en verdikjede, og kritiserer GVC-tilnærmingen tvert i mot for å ha et svært reduksjonistisk 

standpunkt. Årsaken ligger i at GVC-litteraturen fremdeles holder på et svært dualistisk språk med 

kjerne og periferi. De argumenterer med at analysene kun fokuserer på den globale dynamikken 

mellom produksjon, handel og konsum. Dermed blir resultatet av GVC-studiene for overfladiske, med 

et overfokus på systemet og strømninger, mens den individuelle knuten blir oversett. Det blir ikke 

tatt høyde for kontekstuelle forhold. Forfatterne er samfunnsgeografer, og argumenterer for at GVC 



29 
 

ikke bare skal analysere hvor og hvordan produksjonsnettverket til en vare beveger seg gjennom 

rommet, men også hvordan rom og sted blir påvirket og formet av verdikjeden. De nevner for 

eksempel hensynet til kjønn og stedsspesifisitet som særlig ignorert. Et rask overblikk på 

eksisterende GVC- studier kan til dels bekrefte deres kritikk. For eksempel viser de fleste 

verdikjedestudiene av tekstilindustrien i sør-øst Asia at utviklingslandene i liten grad har lykkes i å 

oppnå en vertikal oppgradering i verdikjeden. Derimot har flere utviklingsland i bil- og skipsindustrien 

oppnådd en oppgradering i verdikjeden gjennom en kunnskapsoverføring av teknologisk “know 

how”. Spørsmålet som blir aktuelt er om dette kan sees i sammenheng med kjønnsaspektet i 

verdikjedene? Kvinner dominerer som kjent i tekstilindustrien, mens bil- og skipsindustrien er 

dominert av menn. I hvilken grad kan kjønn være en årsak eller medvirkende faktor til hvorvidt 

utviklingslandene kan oppnå en oppgradering i verdikjeden eller ei? Kjønnsperspektivet i disse 

studiene glimrer med sitt fravær, og Leslie og Remeirs kritikk av GVC-rammeverket kan derfor i dette 

tilfellet synes å være gyldig. Kritikken om at GVC-rammeverket er reduksjonistisk er i tråd med 

Fernandes (2010) påstand om at GVC analyser ofte har en makrodimensjon, mens det til gjengjeld er 

mangel på en klar mikrodimensjon i verdikjedeanalysene. Hans kritikk er at GVC- analyser ofte 

generaliserer forhold, ut ifra makroanalyser. Fernandes viser til sine empiriske studier, og bruker 

verdikjeden for brasiliansk gummi som et eksempel på en verdikjede som ikke faller innunder det 

han kaller “the ideal Wallersteinian chain type”. Selv om mange råvarekjeder ikke skaper økonomisk 

utvikling for produsentlandene, er det ikke slik at alle råvarekjeder nødvendigvis følger samme 

mønster. Ifølge Fernandes er tendensen til å falsifisere eller verifiserer påstander fra et makronivå til 

et mikronivå, en klar metodologisk svakhet ved GVC- rammeverket.  

Videre innebærer begrepet “kjede” en implisitt en lineær og vertikal innfallsvinkel til 

vareproduksjonen. Dette fordrer en begynnelse og en slutt, men hvor begynner egentlig en 

verdikjede og hvor slutter den? I sine studier av verdikjeden for møbler avdekker Reimer & Leslie 

(2006) et komplisert mønster av forskjellige aktører og nettverk. For eksempel hadde design- og 

interiørmagasiner en stor innflytelse på forbrukernes preferanser ved å promotere et bestemt 

produkt eller stilart. De rådet derfor også en stor makt over grossistenes og detaljistenes valg av 

innkjøp. Hvor starter verdikjedene for møbler? Er det hos interiørmagasinene som i stor grad dikterer 

forbrukerens preferanser og ergo etterspørselen, eller starter den hos grossistene hvis valg av 

innkjøp resulterer i faktisk produksjon i en fabrikk? Men, som igjen er påvirket av forbrukernes 

preferanser og etterspørselen i markedet? Sagt ganske enkelt, hvor skal man begynne å forske? 

Mens noen forskere velger å inkludere samtlige prosesser og transaksjoner fra en råvare til ferdig 

produsert vare, velger andre særskilte segmenter i vareproduksjonen, som for eksempel prosessen 

fra bomull til tekstil, eller fra tekstil til et klesplagg (Raikes et. al.2000). Med tanke på mangfoldet av 
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ulike verdikjeder med ulike karakteristika, synes det vanskelig å kunne konkludere med en “riktig” 

definisjon. En kritikk mot GVC-rammeverket er en manglende kobling mellom kultur, konsum og 

produksjon. Hughes & Reimer (2006) hevder at utelatelsen av forbrukerens rolle i 

verdikjedeanalysene er en av de største svakhetene ved GVC- tilnærmingen. Derimot trekker 

forfatterne trekker frem de konkurrerende rammeverkene “commodity circuit” og “system of 

provision” som mer helhetlige tilnærminger. I motsetning til GVC er “commodity circuits” en 

kjedetilnærming med en mer horisontal innfallsvinkel til den globale vareproduksjonen. Retningen 

ser på vareflyten gjennom faser med produksjon, distribusjon og konsum i en sirkulær omkrets, 

fremfor en lineær kjede med en begynnelse og en slutt (Leslie & Reimer 1999). Fokuset blir rettet 

mot dynamikken mellom produksjon, distribusjon og konsum, som reflekteres av sosial praksis og 

kulturelle forhold. Tilnærmingen er utledet fra en bred litteratur om kultur og forbruk, og gir en 

forståelse om betydningen av forbruk knyttet til forskjellige steder og på forskjellige tidspunkt 

(Hughes & Reimer 2006).  Likeledes vektlegger “system of provision”, frem forholdet mellom 

produksjon og forbruk. “System of provision” er utledet fra Fine & Leopold (1993), og er ifølge Leslie 

& Reimer kanskje “the most comprehensive elaboration of production-consumption relations” (Leslie 

& Reimer 1999, 405). Forskjellige “forsyningssystemer” er konsekvenser av distinkte forhold mellom 

den kulturelle og fysiske praksisen rundt produksjonen, distribusjonen og konsumet av en vare. Mens 

konvensjonelle tilnærminger til produksjonsendring, vektlegger betydningen av teknologisk 

innovasjon og endringer, eller skiftninger av regulerende institusjoner, fremhever “system of 

provision” -rammeverket betydningen av kulturell praksis og forbrukeroppførsel (ibid). For eksempel 

har økt etterspørsel ført til segmenteringer i det kommersielle markedet og formeringer av 

nisjemarkeder. Dette har formet vareproduksjonen og ført til en mer fleksibel spesialisering. Faktisk 

kan en hevde at forbrukerne i dag har fått så mye makt at samtidens produksjonssystem i stor grad 

kan hevdes å være “forbruker-drevet” (Leslie & Reimer 1999, se også Gibbs 1992, Leslie 1997). 

“System of provision” erkjenner også den kulturelle verdien ved en vare, og den foranderlige og 

ustadige forholdet mellom varens symbolverdi og det faktiske fysiske innholdet. Kultur og det 

dialektiske forholdet mellom konsum og forbruk, ansees som en viktig faktor for forståelsen av et 

produksjonssystem. Utover å følge en vare gjennom produksjonen, argumenterer Fine og Leopold 

(1993) for viktigheten av å også analysere diskursen og  narrativene i “forsyningssystemet”.  

Dette skal ikke tolkes dithen at det ikke blir tatt høyde for forbrukermakt, kultur og 

symbolverdi i GVC- analyser, eller at ingen GVC- analyser tar høyde for kjønn eller kultur. Tvert imot 

er kultur og etnisitet faktorer som ofte går igjen i for eksempel GVC- analysene av bil- og 

skipsindustrien. Og koblingen mellom kultur, konsum, distribusjon og produksjon blir nøye gjort rede 

for i mange verdikjedeanalyser. Dette gjelder særlig i verdikjeder der markedet er fragmentert og 
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segmentert, som for eksempel i verdikjeden for eksklusive merkeklær (se Power & Hauge 2008). 

Problemet er imidlertid at disse momentene kun utgjør faktorer i GVC- analyser når koblingen 

mellom kultur og produksjon er betydningsfull og karakteristisk for kjeden. Hvorvidt betydningen av 

kjønn, forbrukermakt, symbolverdi og andre kulturelle aspekter er en faktor i en GVC- analyse er 

dermed avhengig av hvorvidt den enkelte forsker velger å vektlegge det eller ikke. I de tilfeller der 

koblingen ikke er iøynefallende, virker dette høyst vilkårlig.  Med andre ord kan kritikken tolkes som 

en etterspørsel etter en mer eksplisitt nedfellelse av koblingen mellom kultur, konsum og produksjon 

i det teoretiske rammeverket for GVC.   
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4. Global Value Chain- rammeverket i landbrukssektoren  

Global Value Chain- rammeverket har tradisjonelt sett blitt anvendt i den industrielle sektoren. To 

områder er blitt forsket særlig mye på i GVC- litteraturen, den kapitalintensive bil- og skipsindustrien 

og den arbeidsintensive klesindustrien i de asiatiske nyindustrialiserte-landene. I senere tid har 

imidlertid også verdikjeder i landbrukssektoren blitt satt under lupen og blitt analysert. Jeg vil i det 

følgende se på GVC- analyser i landbruksektoren. Jeg vil se på fordelene ved å analysere verdikjeder i 

landbruksektoren, deretter kort problematisere de teoretiske og metodologiske implikasjonene ved 

analysene. Til slutt vil jeg se på den nye kategorien for den generelle styringsstrukturen i de 

agrikulturelle kjedene. 

4.1 GVC- analyser av agrikulturelle verdikjeder 

Begrepet landbruk inkluderer både skogbruk (uttak av treverk for brensel, byggemateriale og 

papirproduksjon), husdyrhold (for melk- kjøtt- egg- og pelsdyrproduksjon) og jordbruk (dyrking av 

jordbruksvekster som korn, poteter og ris, og hagebruksvekster som grønnsaker, blomster og 

planter). Global Value Chain- analyser i landbrukssektoren har først og fremst omfattet tropiske 

råvarer, først og fremst jordbruksvarer. En annen betegnelse for jordbrukskjeder er agrikulturelle 

verdikjeder. En GCV- analyse følger alle segmentene i produksjonssystemet av en agrikulturell 

verdikjede “from farm to fork” (Gereffi & Christian 2010, 94). En jordbrukskjede innebærer typisk de 

tre hovedleddene:  

 

Figur 2. En agrikulturell verdikjede. 

 

De viktigste tropiske jordbruksvarene er kaffe, kakao, bomull, rågummi, tobakk, sukker og te. Disse 

utgjør fremdeles for 61% for den totale eksportverdien av jordbruksvarer fra alle de minst utviklede 

landene (LDC) i perioden 1996- 1999 (Gibbon 2001b, FAOSTAT 2000).  De fire førstnevnte råvarene 

har alltid vært av størst økonomisk verdi i den globale handelen, samtidig som disse verdikjedene har 
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mange like kjennetegn. Derimot skiller verdikjedene for tobakk, sukker og te seg ut både fra denne 

gruppen og fra hverandre (ibid).  

I følge Talbot (2009) er tropiske råvarer særs hensiktsmessig når det gjelder å illustrere de 

økonomiske relasjonene mellom Nord og Sør.  

“Arguably, the most significant comparative advantage of tropical commodity 
chains is their North- South orientation. Because of the nature of these crops, they 
can only be profitably produced in the tropics, that is, the global South. They are 
consumed mainly in the North, however. (…) Analysis of the structures of tropical 
commodity chains thus provide insights into the nature of relationships between 
the core and periphery, and into the structure of international inequality and how 
it has been maintained over long historical periods. “ (Talbot 2009, 93) 

Han kaller dette for en av de “komparative fordelene” ved verdikjedene for tropiske råvarer. Det vil si 

de aspektene ved en verdikjede som enten grunnet sin konfigurasjon eller som et studieobjekt, er 

særlig egnet til å illustrere. Talbot identifiserer flere fordeler ved å studere tropiske råvarekjeder, for 

det første inkluderer råvarekjedene det han kaller “the extractive beginning of a chain”. Tropiske 

råvarer er bokstavelig talt rotfestet til en spesifikk geografisk beliggenhet i tropene, da plantene kun 

trives i spesifikke økologiske miljøer. Dette gjør det mulig å spore tilbake til lokaliseringene og 

analysere de sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige faktorene. Kjedenes forankring eller 

avstamming/utledning, kaller Talbot for “rootedness”. Til tross for at det er fristende å hevde at 

agrikulturelle varer er forankret i motsetning til industrielle varer, argumenterer Talbot at samtlige 

verdikjeder har en forankring. Bildekk er laget av rågummi og brødristere er laget av metall, med 

andre ord har alle varer en naturlig bestanddel, en råvare.  Alle verdikjeder er utledet fra en spesifikk 

geografisk lokalisering, til tross for at prosessering og etterfølgende faser kan være relative mobile. 

Talbot hevder at den tilsynelatende manglende forankringen eller “the roottlesness” ved industrielle 

verdikjeder, skyldes forskernes sviktende evne til å analysere hele verdikjeden og dermed 

ekskluderer kjedens rotfeste. Dette har man derimot i større grad lykkes med i studier av tropiske 

råvarer og andre landbruksvarer. Ved å studere en råvares rotfeste har forskerne også satt fokus på 

koblingen mellom produksjon og konsum. I GVC- analyser for fersk frukt og grønnsaker analyserer 

Dolan og Humphrey (2001) koblingen mellom afrikanske produsenter og det europeiske markedet. 

Deres studier konkluderer med at forholdet mellom produksjon og konsum er dialektisk, og har 

faktiske ringvirkninger på produksjonssystemet. Poenget er, ved å inkludere verdikjedenes utledning 

kan man identifisere faktorer som har innflytelse på kjedens konstruksjon og dynamikk. Et annet 

aspekt ved “rootedness” er hvordan en vares karakteristikk kan påvirke kjedens struktur. For 

eksempel er kaffe og kakaos egenart slik at den innledende foredlingen kan skje i små kvanta med 

relativ primitive redskap. Derimot er sukker og te varer som krever mer avansert teknologi og et 
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større maskineri i primærforedlingen, og dermed også et større volum for å kunne være effektiv. 

Dette er årsaken til at sukker og te i dag blir dyrket på større plantasjer ofte eid av transnasjonale 

selskap, mens kaffe og kakao i stor grad blir dyrket av småbønder. Likeledes kan miljø være en 

påvirkende faktor for produksjonssystemet for en vare. Ved å inkludere verdikjedenes rotfeste kan 

man altså analysere hele kjeden, dette identifiserer Talbot som den andre fordelen ved tropiske 

råvarekjeder. Videre hevder Talbot at det er lettere å følge pengene i en råvarekjede enn i kjedene 

for industrielle varer. Målet med “å følge pengene” er å kunne følge fordelingen av profitt langs en 

verdikjede, og dermed sette sammenheng mellom profittdistribusjonen med eventuelle endringer i 

strukturen og organiseringen av en kjede. Dette krever riktignok en god del datamateriale over 

prisutviklingen på ulike nøkkelpunkter langs verdikjeden over en lengre tid. Ifølge Talbot er det 

likevel lettere å gjennomføre slike analyser i råvarekjedene sammenliknet med de industrielle 

verdikjedene, da førstnevnte har en enklere konfigurasjon og tydeligere aktører. Derimot består 

industrielle verdikjeder ofte av et komplisert nettverk med store TNC’er og flere lag med 

underleverandører, et konglomerat med mange ulike aktører. 

4.2 Matvarer er ikke som andre varer. 

Mat er ikke som andre varer, og har vesentlige skilnader fra andre varer. Matvarer er organiske 

produkter som har helseimplikasjoner ved inntak. Dette stiller høye krav til måten mat er produsert 

på og hvordan maten blir transportert. Som Guthman (2009) påpeker er mat en av de få tingene som 

vi inntar og som passerer gjennom kroppen vår. Hun betegner derfor mat som “the intimate 

commodity”, og hevder at mat har en såkalt “ick-“ faktor. “Ick”-faktoren henspiller på at det er 

mange følelser og krav forbundet med til konsumet av mat. For eksempel blir de fleste av oss brydd 

av synet av bedervet eller muggen mat, og de færreste ville ha spist det frivillig. De siste årene har 

det vært en økende risiko forbundet både med matproduksjonen og matinntaket.  I 

matproduksjonen har det vært mange tilfeller med sykdomsutbrudd, slik som munn- og klovesyken i 

Storbritannia 2001, fulgeinfluensaen i Vietnam/Kina 2004 og svineinfluensaen i 2009 som ble erklært 

en global pandemi. Andre eksempler på matbårne sykdommer er diaré, salmonella og E.coli. 

Samtidig er overvekt og fedme et annet økende problem i sammenheng med mat, dette gjelder 

særlig i Nord. Kort sagt er mat nært forbundet med konnotasjonene moral og etikk. Personlig helse, 

fedme, sult og hungersnød vekker en rekke følelser og etiske betraktninger. Videre har jordbruk en 

enorm kulturell betydning, og produksjonen av mat spiller en sentral rolle i forestillinger om utvikling 

og miljø (Guthman 2009). Dette har igjen en innflytelse på etterspørselen og kravene til 

distribusjonen og produksjonen, og påvirker produksjonssystemet for mat som helhet.  
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Er kaffe en matvare? En vanlig forståelse av mat er ofte noe man spiser, kost, føde eller 

næring som metter. Slik sett kan ikke kaffe inngå i gruppen som matvare. Kaffe inneholder ingen 

kalorier og kan i større grad betegnes som et nytelsesmiddel. Likevel er kaffe en organisk vare, noe vi 

inntar, har helseimplikasjoner og inngår i mange menneskers daglige diett. 

En erkjennelse av at matvarer ikke er som andre varer, impliserer en erkjennelse av at 

matvarekjeder ikke er som andre verdikjeder. Det er med andre ord en i boende ulikhet mellom 

matvarer og andre varer. Både når det gjelder den kulturelle praksisen rundt mat og konsumet av 

mat, men også i produksjonen av mat og landbrukssektoren per se. Som et studieobjekt innebærer 

dette imidlertid mange metodologiske implikasjoner som er unike for mat. Spørsmålet blir da, kan 

man i det hele tatt analysere agrikulturelle matverdikjeder på linje med industrielle verdikjeder? 

Jackson et. al.(2004) er blant de som kritiserer GVC- rammeverket for å behandle alle produkter på lik 

linje, uavhengig av det fysiske innholdet.  De argumenterer for at den kulturelle praksisen rundt en 

matvare og for eksempel sko og biler har vesentlige skilnader, og kan derfor ikke behandles under 

samme regime. Videre hevder de at GVC-rammeverket i større grad bør ta høyde for de materielle 

attributtene ved en vare, da agrikulturelle varer har andre fysiske kjennetegn enn industrielle varer. 

Ferskhet, lagringsevne og så videre, er egenskaper som påvirker forbrukerens preferanser, men også 

hvordan produksjonen av en vare forløper. Kort sagt argumenterer Jackson et.al. (2004) for det de 

kaller en mindre “mekanisk” konseptualisering av en global verdikjede og promoterer for en mer 

helhetlig og “menneskelig” tilnærming.  

“We want to argue that commodity chain analysis should pay greater attention to 
the material specificity of different commodities. (…) A less mechanistic conception 
of commodity chains has much to recommend it and is the approach we have 
adopted (by undertaking life-history interviews at different points along the 
commodity chain) in our current research.” (Jackson et.al. 2004, 10). 

En global verdekjedeanalyse består som nevnt av fire dimensjoner: input-output strukturen, det 

territorielle, maktstrukturen og det institusjonelle rammeverket (Gereffi 1994, 1999). Men 

dimensjonene om maktstruktur og senere, det institusjonelle rammeverket har stått sentralt i 

analysene blir de to første dimensjonene regnet som rent deskriptive. Altså blir de bestanddelene og 

aktivitetene som er nødvendige i verdiskapende prosessen av en vare, samt den geografiske 

spredningen regnet for å være ukompliserte og enkle elementer å avdekke. En nærmere 

undersøkelse av denne rådende oppfatningen avslører imidlertid en mer sammensatt 

problemstilling. For eksempel trekker Guthman (2009) frem et godt poeng når hun påpeker et at den 

verdiskapende prosessen jordbruket består av en “identitetsløs produksjon og arbeidskraft”, 

arbeidsprosessen er ikke produktiv i vanlig forstand, men “eco-regulartory” som Benton (1989 i 

Gutham 2009) kaller det. 
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“… the labor process in agriculture other than noting the nonidentity of production 
and labor time (meaning that crops grow and animals graze with little human work 
going on) (….) In addition, Benton (1989) has noted that agricultural labor tends to 
be what he calls “eco-regulatory” rather than productive. By this he means that 
labor processes in agriculture tend to create and improve the conditions of 
agricultural production but do not produce the product. The same could be said of 
food production and processing- certainly labor processes must work around, 
enhance, or take care of the biological content. That labor itself is not always 
productive in the classic sense perhaps contributes to the social devaluation of 
food and agricultural labor.” (Guthman 2009, 196, 197). 

Guthman argumenterer videre for å ta høyde for naturen, de økologiske forholdene og biologien, 

som elementer i regnestykket.  

“The need to take nature as biology seriously, as a source of value, as an “obstacle” 
to capitalist or at least factory production for certain segment of production, as a 
source of anxiety in the trade of agricultural products and as a metabolic or 
digestive function in food.” (Guthman 2009, 198) 

Sitatene avslører at de to første dimensjonene i en GVC- analyse, input-output strukturen og 

territoriumet, ikke nødvendigvis er så enkle å forholde seg til slik som GVC- litteraturen hittil har gitt 

inntrykk av. Guthmans fokus på naturens rolle kan jamføres med Talbot (2009) konseptualisering av 

begrepet “rootedness”.  Den umiddelbare synligheten til naturens rolle i landbrukssektoren, er i følge 

Talbot nettopp en av fordelene ved agrikulturelle verdikjedeanalyser. Kort sagt tyder dette på at 

GVC-rammeverket til forskjell til dagens praksis, trenger å adressere verdikjeder i landbrukssektoren 

på en annen måte enn de i industrien. Forskjellene mellom industrielle verdikjeder og agrikulturelle 

verdikjeder er ikke et ukjent tema og blir tidvis reist i GVC- litteraturen. Talbot (2009) mener 

imidlertid at dette er høyst arbitrært og i svært begrenset omfang. 

4.3 Mot en “trader-driveness”- handelsdrevne verdikjeder 

Hvem driver de agrikulturelle verdikjedene? Et viktig spørsmål som Raikes, Jensen og Ponte (2000) 

stiller i den henseende, er hvorvidt det finnes ulikheter mellom verdikjedene for agrikulturelle varer 

og industrielle varer, og hvordan dette reflekteres i måten verdikjedene i de ulike sektorene blir 

drevet på.  Med andre ord, er det forskjeller i dynamikken og ulikhet i måten aktørene i de 

forskjellige sektorene håndhever makt? Er det forskjeller innad i en sektor? Eller kan en hevde at 

supermarkeder (fersk frukt - og grønnsaker9), TNC’er (kaffe og kakao) og internasjonale 

handelsselskaper (bomull og korn) driver de respektive verdikjedene på lik linje? Hvis svaret er nei, 

hva er forskjellene og hvilke implikasjoner har de?  

                                                           
9
 Dolan & Humphrey (2001).  
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Talbot (2009) mener at til tross for at distinksjon mellom produsentdrevne kjeder og 

oppkjøperdrevne kjeder var ytterst hensiktsmessig i analyser av den industrielle sektoren, er den 

svært problematisk i arbeidet med agrikulturelle verdikjeder. For det første viser forskning tendenser 

der produsentdrevne kjeder er blitt mindre relevant, og at globale verdikjeder generelt har blitt mer 

oppkjøperdrevne (Gereffi 1999, Ponte & Gibbon 2005). Dette er i tråd med Wallerstein og Hopkins 

(1994) som hevder at mange av de agrikulturelle verdikjedene som ble drevet av vertikal-integrerte 

TNC’er under den økonomiske oppgangen på 1900-tallet samt de kjedene som ble drevet av direkte 

produsenter mellom 1950-tallet frem til 1980- tallet (kaffe og kakao), i dag under kontroll av store 

internasjonale handelsselskap. Gibbon (2001) identifiserer i sine studier av tropiske råvarer en ny, 

tredje type kjede, og kaller disse for “internasjonale handelsdrevne kjeder10” (“international driven 

commodity chains”- ITDCC).  I følge Gibbon kan handelsdrevne verdikjeder karakteriseres som 

flyktige og skiftende nettverk med et løst spinnverk av handel og finans.  Kjedene en løs form for 

kjedekoordinasjon, med dynamiske og ustadige relasjoner mellom aktørene. Som flere andre 

forskere innenfor GVC-skolen ser Gibbon nødvendigheten for å forbedre GVC-rammeverket, og 

introduserer kategorien internasjonale handelsdrevne kjeder. Han betegner disse som verdikjeder 

med to eller flere av følgende karakteristikker (Gibbon 2001, 351): 

  varen har et relativ lav verdi i forhold vekt, med en arbeidsintensiv dyrking av råvarene og 

ellers lave barrierer for å starte produksjonen. 

 etterspørselen er et spredt marked (eller et spredt mellommarked slik som for bomull) eller 

et konsentrert, men segmentert marked (slik som for kakao). 

 sterke tendenser mot et mettet marked forårsaket av “nye” landbruksprodukter eller 

fabrikkerte substitutter, i tillegg til introduksjonen av nye produsenter og lav priselastisitet.  

 produksjonsmønsteret er globalt spredt og lokalt usammenhengende, noe som bidrar til 

store årlige og sesongmessige svingninger i tilgjengeligheten. 

I handelsdrevne kjeder er inngangsbarrieren for driver-leddet først og fremst kapital, informasjon og 

kjennskap til markedet, handelsrelaterte tjenester samt et godt omdømme og rykte. Denne typen 

verdikjede har en løs kjedekoordinasjon drevet av globale handelsselskaper. En årsak til at 

selskapene har den koordinerende rollen i nettverket, er deres transnasjonale karakter. Ved å være 

transnasjonale har selskapene en stor geografisk spennvidde og kan skaffe til veie varer, både når det 

gjelder volum og kvalitet.  

                                                           
10

 Her er det interessant å merke seg at Gibbon har kalt kategorien for internasjonal handelsdreven, fremfor global 
handelsdreven. Mest sannsynlig er kategorien oppkalt etter de internasjonale handelsselskapene som innehar “driver”-
leddet i kjedene. Valget er imidlertid ikke nevnt eller diskutert av Gibbon selv.  



38 
 

“International trading companies play a coordinative role in these commodity 
chains by virtue of being able to procure continuously specific volumes and quality 
mixes for a number of processers. No individual supplier or country-specific 
association of suppliers has the capacity to perform this function, which moreover 
is uneconomic/impractical for processors to carry out. Entry barriers to the trading 
function are very high levels of working capital (necessary because of the high level 
of volumes traded); accumulated market knowledge- including knowledge of 
markets for trade-related services like transport, insurance and financial services; 
and intangibles like reputation- itself largely a combination of reliability and 
discretion.” (Gibbon, 351) 

Videre har de fleste råvarer på det internasjonale markedet har en lav profittmargin, og selskapenes 

hovedkilde til profitt ligger følgelig i det store volumet fremfor i marginene. Enkelte selskaper har 

imidlertid valgt å spesialisere seg på råvarer av beste kvalitet og kan dermed forlange en noe høyere 

profittmargin. Gibbon argumenterer at betydningen av volum har resultert i et råvaremarked som er 

dominert av et fåtall, store globale handelsselskaper. Med andre ord, hevder Gibbon at 

råvaremarkedet er preget av oligopoli. 

“The importance of volume dictates a need for companies to command a broad 
coverage of supply sources for single commodities, and- where possible- across 
more than one commodity. At the same time, presence in commodity trade in 
general and in multicommodity trading in particular dictates a need for companies 
to offset futures, derivates and financial markets, which can be also sources of 
profitability in their own rights. These requirements lay behind a tendency toward 
very high levels of concentration among international commodity traders, with only 
a handful of companies controlling the lion’s share of most trade.” (ibid, 351) 

Internasjonale handelsdrevne kjeder er karakteristiske for en rekke råvarekjeder, men slett ikke for 

samtlige. Noen verdikjeder blir derimot kontrollert av et fåtall direkte produsenter (diamanter), eller 

av industrielle sluttbrukere (gummi) eller av multinasjonale selskaper som både er produsenter og 

globale merker (bananer og til en viss grad også te og sukker). I mange tilfeller er det de fysiske 

egenskapene til råvaren som forutsetter hvilken type aktører og koordinasjon kjeden er underlagt. 

Teblader trenger for eksempel å bli behandlet kort tid etter plukking, samtidig som teknologien som 

nevnt er avhengig av en viss volum for å kunne være lønnsom. Dermed er store plantasjer med 

integrerte anlegg ofte å finne i verdikjeden for te (jf. Talbots poeng om å inkludere verdikjedens 

ekstraktive avstamning). I de fleste tilfeller er det likevel de økonomiske og politiske rammene som 

har resultert i hvilke type koordinasjon og aktører som driver kjeden. Det er med andre ord et stort 

mangfold og variasjon i type kjedekoordinasjon også innenfor landbrukssektoren. Hvem som driver 

kjedene og hvilke muligheter det finnes for oppgradering fordrer derfor en nærmere undersøkelse av 

den enkelte verdikjeden.  



39 
 

5. Verdikjeden for kaffe 

Jeg vil i det følgende gjøre rede for verdikjeden for kaffe. Kapittelet vil ta for seg bakgrunnen for 

produksjonen og det globale markedet for kaffe. Jeg vil belyse kaffeprodusentenes vilkår, 

fragmenteringen i markedet og den gryende differensieringen av kaffe som vare. Videre vil jeg 

redegjøre for kjøpmannens rolle og styringsstrukturen i kaffekjeden. 

5.1. Historisk bakgrunn- produksjon og pris 

Kaffeplanten trenger et varmt klima med mye nedbør og tåler ikke frost. Kaffe blir derfor kun dyrket i 

tropiske klima. Det blir i dag hovedsakelig produsert to typer kaffe for kommersiell handel, Coffea 

arabica (Arabica) og Coffea canephora (Robusta). På grunn av plantenes krav til vekstvilkår, blir 

plantene dyrket på forskjellige høyder. Kaffeplanten Arabica er følsom for temperatur og skadedyr, 

og krever derfor mye stell og gode vekstvilkår. Arabica blir derfor dyrket 1000 m.o.h, på områder 

med varmere temperatur eller høylandet i tropiske soner. Kaffebønner fra Arabica er mer aromatiske 

og gir bedre smak, og regnes som av høyere kvalitet. Arabica står for 80% av den totale 

kaffeproduksjonen. Kaffeplanten Robusta er mer motstandsdyktig, og tåler et tøffere klima og et 

dårligere jordsmonn. Robousta gir større avlinger og dyrkes på lavlandet, mellom 0- 800 m.o.h.  

Bønnene fra Robusta har ofte en bitter og snerpete smak, og inneholder dobbelt så mye koffein. 

Robusta blir derfor regnet som en lavkvalitetskaffe (Daviron & Ponte 2005).  

Sju knutepunkter utgjør hovedsakelig verdikjeden for kaffe; kaffebøndene, primærforedling 

på farm-nivå, eksportagenter, internasjonal transport, internasjonale kjøpmann (”trader”), 

kaffebrenneriene og detaljistene. Etter innhøsting blir kaffebønnene avskallet og tørket, og resulterer 

i grønne kaffebønner. For å frigjøre smak og aroma må grønne kaffebønner prosesseres og brennes. 

Etter at kaffebønnene er blitt brent er holdbarheten kort, og kaffebønnene blir ansett som en 

ferskvare. Siden nærhet til markedet var en viktig faktor, ble alle kaffefabrikkene, det vil si 

kaffebrenneriene etablert i Nord. I dag blir det fremdeles kun eksportert grønne kaffebønner fra Sør, 

mens all brenningen og videre bearbeiding foregår i Nord (Kaplinsky 2001a, Talbot 2004). Det er en 

ekstrem ujevn fordeling av profitt langs de ulike knutene i verdikjeden. Dette er et viktig trekk ved 

den globale verdikjeden for kaffe.  
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Figur 3. Den globale verdikjeden for kaffe 
(Talbot 2004, 32) 
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5.1.1 Kaffekrisen 

Lik de fleste tropiske råvarer har markedet for kaffe lav elastisitet av etterspørsel og tilbud. Den 

eneste måten å øke produksjonen av kaffe er å plante flere kaffeplanter. I perioder med høy 

etterspørsel og høye priser, søker bøndene naturligvis å produsere mer.  Kaffeplantene bruker fem til 

seks år før de er modne for innhøsting, men fortsetter å produsere kaffe i mange år etterpå. Den 

historiske utviklingen i kaffeprisene har derfor fulgt ”boom and bust” – sykluser, med korte perioder 

med høy etterspørsel og høye priser, etterfulgt av lange perioder med overproduksjon og lave priser. 

Lik all jordbruksproduksjon er kaffeproduksjonen prisgitt klimaet, og klimatiske forhold som tørke, 

flom og frost er en av faktorene som har påvirket de globale kaffeprisene er. To frostperioder i Brasil, 

verdens største kaffeleverandør, i 197611 og 1994 ødela store deler av avlingene noe som førte til en 

kortvarig økning i de kaffeprisene.  Siden 1980 har trenden i det globale kaffemarkedet vært 

prisnedgang og vedvarende lave priser. Ifølge en rapport fra Verdensbanken gikk prisene ned på 

Arabica og Robusta ned med henholdsvis 40, 1% og 61,1% i realverdi mellom 1980- 1998 (World 

Bank 1999)12. Og i august 2001 var kaffeprisen på sitt laveste gjennom hele historien. På tre år hadde 

kaffeprisen falt med over 50%, og prisen for både høykvalitetskaffe Arabica og lavkvalitetskaffen 

Robusta lå på under 0,50 USD per pund13, et beløp som er under produksjonskostnadene (Talbot 

2004, Daviron & Ponte 2005, 88).  Kaffekrisen var et faktum, og de sosiale følgene av de lave prisene 

var dramatiske. Bare i Afrika drev over fem millioner kaffebønder med tap. Resultatet av kaffekrisen 

var arbeidsløshet, feilernæring, sult og økt fattigdom i verdens allerede fattigste region. På grunn av 

tapte eksportinntekter ble afrikanske myndigheter tvunget til å kutte bevilgninger i den allerede 

svake helse- og utdanningssektoren (Oxfam 2002).  I Sentral- Amerika opplevde de største 

kaffeproduserende landene14 en samlet nedgang på 1,2% i BNP under kaffekrisen i 2001. Årsakene til 

de lave kaffeprisene er av sammensatt karakter. 

 Fram til 1930-tallet var kaffemarkedet preget av brasiliansk monopol. Økende etterspørsel 

etter andre verdenskrig førte til enestående priser, og stadig flere land i Afrika og Latin- Amerika 

begynte å plante kaffe. Resultatet var en massiv overproduksjon og ekstremt lave priser på midten av 

50-tallet. De lave prisene førte til et ønske om et mellomstatlig prissamarbeid, og en internasjonal 

kaffeavtale (ICA) ble signert. Endringer i tilbud -og etterspørselsmønsteret, samt USAs tilbaketrekning 

fra avtalen førte til avtalens sammenbrudd i 1989 (ICO, Daviron & Ponte 2005). Grunnleggende 

markedsteori tilsier at tilbud, påvirker pris. Dess høyere tilbud, dess lavere pris. Et historisk 

                                                           
11

 Over 50 % av avlingen tapt i 1976 (Talbot 2004). 
12

 En liknende prisnedgang og forringing av bytteforhold kan også spores for andre råvarer.  I samme periode rapporteres 
en prisnedgang på 55,4% for kakao, 78,5% for sukker og 51,2%  for bomull (World Bank 1999, 68). 
13

 Engelsk handelsvektenhet = ca. 453 g 
14

 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua (Gibbon 2005). 
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tilbakeblikk på den globale kaffeproduksjonen, viser at produsentlandenes politikk har vært å 

kontrollere og eie kaffelagrene sine. Ved å eie og tilbakeholde sine forråd, vil kaffen ganske enkelt 

være utilgjengelig for markedet, og dermed ikke kunne påvirke markedsprisen. ICA-systemet 

omfattet kvalitetskontroll og regulering av eksportkvoter, den totale mengden av kaffe tilgjengelig på 

det globale markedet var dermed begrenset. ICAs sammenbrudd i 1989 førte til et fravær av 

eksportkvoter, resultatet var at markedet ble flommet over av kaffe med en påfølgende prisnedgang. 

I de fem årene før avtalen brøt ned (1984-1988) hadde kaffe en gjennomsnittlig pris på 1,34 USD per 

pund. Fem år etter ICA-regimet (1990- 1994) hadde prisene falt til gjennomsnittlige 0, 77 USD per 

pund (Jaffee 2007, Talbot 2004). Kaffe som tidligere stod på lager ble tilgjengelige og mobile, noe 

som også førte til et eierskapsskifte og en relokalisering av kaffelagrene. Den globale 

kaffebeholdningen var på hele 56 millioner sekker à 60 kg, noe som tilsvarte mer enn halvparten av 

den årlige produksjonen på 113 millioner sekker15 (Fitter og Kaplinsky 2001b). Beholdningen ble i stor 

grad kjøpt opp av internasjonale kjøpmenn, og som følge ble store lagre av kaffe ble flyttet fra havner 

i produsentlandene i Sør til havner i importlandene i Nord. Med andre ord er markedsliberalisering 

og den påfølgende tilgjengeligheten og mobiliteten på den globale kaffebeholdningen årsaker til de 

lave kaffeprisene (Daviron & Ponte 2005). 

Videre har nye kaffeprodusenter bidratt til en kronisk overproduksjon de siste tiårene. Ikke 

minst har Vietnams plutselige inntreden i kaffemarkedet på begynnelsen 1990- tallet hatt enorm 

innvirkning. I 1995 produserte Vietnam 4 millioner sekker á 60 kg. Fire år etterpå hadde 

produksjonen nesten blitt tredoblet og landet produserte hele 11 millioner sekker i 1999. I løpet av 

et kort tiår hadde Vietnam rukket å bli verdens nest største kaffeeksportør, kun etter Brasil. Til 

sammen står disse to landene for halvparten av den totale globale kaffeeksporten. I 2010 produserte 

Vietnam 14% av den totale, globale produksjonen, mens Brasil hadde en andel på 36% (ICO16).  Nye 

produksjonsmetoder har også påvirket de globale kaffeprisene. Teknologiske fremskritt har ført til en 

mer mekanisert og effektiv kaffeproduksjon. Kunstgjødsel, irrigasjon og intensivering av 

kaffeplantasjene har generelt ført til større avlinger. Samtidig som det har skjedd en 

rasjonaliseringsprosess der man prioriterer effektivitet og kvantitet over kvalitet. For eksempel 

plukker man nå alle bærene på kaffebusken på en gang, mens man tidligere vurderte modningsnivået 

og plukket bærene en for en (Hille 2005).  

                                                           
15

 Det årlige forbruket av kaffe er 103 millioner sekker (Fitter og Kaplinsky 2001b). 
16

 International Coffee Organization (ICO). Lastet ned fra http://www.ico.org/prices/po.htm 
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5.1.2 Fragmentering av markedet. Kaffeparadokset 

Samtidig som kaffebøndene opplever i Sør en dramatisk nedgang i de internasjonale kaffeprisene, 

har det har skjedd en ”caffe latte- revolusjon” i Nord. Kaffe har fått en høy kulturell verdi og 

kaffekonsumet har eksplodert. Dette har ført til en oppblomstring av kaffebarer som for eksempel 

Starbucks, Costa Coffee og Kaffebrenneriet i Norge. Koeksistensen av en ”kaffeboom” i Nord og en 

”kaffekrise” i Sør, betegnes av Daviron & Ponte (2005) som et kaffeparadoks. 

Årsaken til kaffe-revolusjonen i Nord er en fragmentering av markedet, der kaffemarkedet 

har blitt segmentert i ett nisjemarked og ett kommersielt marked.  Gjennom bruk av profesjonelle 

baristaer, en kulturell setting og sosiale verdier, har kaffebarene lykkes å tilegne kaffen en rekke 

symbolske verdier og kulturelle attributter som øker kaffens markedsverdi. Kaffeforhandlerne tar 

bruk virkemidler som atmosfære, personlig service og skaper en narrativ rundt kaffen og de som 

konsumerer den. De tilbyr et stort utvalg av kaffe, høy kvalitet og kundeservice, og utgjør et nytt 

nisjemarked for den kvalitetsbevisste forbrukeren (Daviron & Ponte 2005). Likeledes har 

kaffebrenneriene evnet å skape en verdiøkning i det kommersielle segmentet av markedet. Det vil si 

vanlig traktekaffe, referert som “roasted ground coffee” (R&G), som er solgt i dagligvarehandelen.  I 

dette segmentet har man skapt en verdiøkning ved å tilføre produktet kulturelle attributter, først og 

fremst gjennom omdømmebygging og markedsføring av merker, såkalt “branding”. Internasjonale 

kjente kaffemerker er for eksempel Gevilia, Illy og Nescafé, mens Alikaffe og Friele er kjente merker i 

Norge. Et interessant trekk er hvordan kaffebrenneriene har klart å skape en verdiøkning i det 

kommersielle segmentet, samtidig som kvaliteten på R&G kaffen har blitt vesentlig degradert (ibid). 

Ferdigbrent traktekaffe er sjelden kun Robusta eller Arabica kaffe, men en blanding av begge 

kaffetypene. Da Robusta er av lavere kvalitet, og har en lavere innkjøpspris, har det i de siste femti 

årene vært en stor økning i andelen av Robusta i kaffeblandingen solgt i dagligvarehandelen. 

Kaffebrenneriene kjøper inn kaffebønner, blander, brenner og kverner bønnene. Selskapene søker 

først og fremst å produsere et homogent produkt, til lavest mulig pris. Enkelt forklart kan en si at 

Frieles kaffe ikke nødvendigvis trenger å smake best mulig, men den trenger å smake lik fra gang til 

gang. Altså har kaffeselskapene klart å skape en verdistigning og økt deres profittandel, gjennom 

markedsføring og branding til tross for et dårligere produkt. Daviron & Ponte (2005) hevder derfor at 

forbrukerne i det kommersielle markedet, først og fremst betaler for de symbolske verdiene.  

Dette er i tråd med Fitter og Kaplinskys (2001b) studier av differensieringen av kaffe i det 

kommersielle segmentet av markedet. De hevder: 
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 “The greater the degree of taste discrimination (as opposed to brand 
discrimination) in final product markets, the smaller the opportunities for bean 
substitution in blends, and hence the greater the possibility that coffee will lose 
some of its extreme primary commodity characteristics.” (Fitter & Kaplinsky 2001b, 
11.) 

Kaffe er en av råvarene som lenge har blitt betraktet som et udifferensiert produkt. Det vil si at all 

kaffe har blitt vurdert under ett, uavhengig av kaffesort og kvalitet.  Samtidig er det ingen tvil om at 

kaffebønner varierer enormt i kvalitet og smak, og kaffe har således et enormt potensiale for 

differensiering. Som Nestlés visepresident for internasjonale relasjoner, Herbert Oberthänsli, hevder 

“the degree of variety of coffee and the variation in taste is at least as great as that of wine”.  Et tegn 

på en differensiering av kaffe, er oppblomstringen av et nisjemarked for spesialkaffe av høy kvalitet.  

Videre viser også Fitter og Kaplinskys analyser av kaffeutvalget på supermarkedene tegn til en 

differensiering.  Ifølge deres studier er produktutvalget av kaffe i dagligvarehandelen bedre enn noen 

gang. Et empirisk eksempel en stor detaljist i Storbritannia som har et utvalg av hele 96 forskjellige 

typer av kaffe i sortiment. Som innkjøpssjefen i butikken bemerker, “coffee is now where wine was 

ten years ago” (Fitter og Kaplinsky 2001b).  I likhet med kaffe ble for eksempel både vin og flaskevann 

tidligere ansett som udifferensierte produkter. I dag selges de under forskjellige merkevarer og har 

vesentlige forskjeller i pris. En dagligvarehandel i dag har typisk 16 kvm med hylleplass til 

kaffeutvalget. Til sammenligning er 40 kvm viet til vin med et utvalg på 400-500 forskjellige viner 

(ibid).  Med andre ord, har kaffe ennå et urealisert stort potensiale. Fremtiden vil vise om en liknende 

utvikling finne sted i markedet for kaffe, men som Kaplinksy og Fitter bemerker “and, if so, who will 

reap the rewards of price differentiation?”  

Videre har oppblomstringen av et nisjemarked ført til en høy etterspørsel av 

høykvalitetskaffe, og konsumet av spesialkaffe er i rask vekst. Derimot ser man en stagnering i vanlig 

kaffekonsum, og det kjente kaffemarkedet (Nord-Amerika, Europa, Australia og Japan) er i dag 

mettet (Talbot 2004). På produksjonssiden har de nye produsentlandene, særlig Vietnam, skapt en 

overflod av lavkvalitetskaffen Robusta. Paradokset i kaffeparadokset er dermed en overflod av 

lavkvalitetskaffe, som presser kaffeprisene på det internasjonale markedet ned, mens spesialkaffe av 

høy kvalitet er etterspurt og en mangelvare (Daviron & Ponte 2005).  Å produsere kaffe av høyere 

kvalitet og slik sett forflytte seg til en annen verdikjede av høyere verdi, virker umiddelbart som en 

åpenbar strategi for å øke profitten. Strategien medfører imidlertid flere utfordringer. Et problem er 

imidlertid dagens klassifiseringssystem. For mens kaffebønnene fra Arabica til en viss grad blir 

differensiert, evaluert og klassifisert etter aroma og smak på kaffeauksjonene, blir all kaffen fra 

Robustaplanter udifferensiert og behandlet som en type vare med samme pris, uansett kvalitet. 

Kaffebønder som dyrker Robusta har dermed ingen insentiver for å produsere kaffe av høyere 
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kvalitet. Da kaffeplantene har ulike vekstvilkår er det sjelden mulig å legge om produksjonen fra 

Robusta til Arabica (ibid). Videre er det slik at bøndene ikke nødvendigvis får en høyere profittandel 

ved å forflytte seg over i en annen verdikjede. Analyser av at inntektsfordelingen i de ulike 

verdikjedene viser at til tross for at kaffebøndene får, i absolutte tall, mer penger for 

høykvalitetskaffen, viser analysene overraskende nok at andelen av utsalgsprisen som tilfaller 

bonden faktisk er høyere for lavkvalitetskaffen i det kommersielle markedet, enn for 

høykvalitetskaffen i nisjemarkedet. I verdikjeder for lavkvalitetskaffen Robusta, viser analyser at 3,9% 

av utsalgsprisen tilfaller bonden. Til sammenligning tilfaller kun 1,4% av utsalgsprisen til bonden i 

verdikjeder  for Arabica for nisjemarkedet (Daviron & Ponte 2005). Uavhengig av type verdikjede kan 

profittandelen som tilfaller kaffebonden ikke sies annet enn å være ekstrem lav.  Tallene illustrerer at 

markedsverdiene for kaffe i høyeste grad, blir tilført av de vestlige kaffebrennerier gjennom 

brenning, pakking og markedsføring, og av kaffeforhandlerne gjennom bruk av atmosfære og 

personlig service- attributter. Kaffebøndene kan sies å være i en situasjon der de produserer og 

eksporterer kaffe som kun blir verdsatt for de fysiske attributtene, som for eksempel lukt og smak. 

Mens de symbolske og personlig- service attributtene som skaper markedsverdi, tilsettes lengre ned i 

verdikjeden. Helt enkelt kan det sies at kaffen som blir produsert i Sør, ikke er den samme som blir 

konsumert i Nord. Daviron & Ponte hevder derfor at kaffebøndene er fanget i sitt eget 

produksjonsmønster. 

5.2 Styringsstrukturen i kaffekjeden 

5.2.1 Hva er en kaffekjede?  

I spørsmålet om styringsstrukturen i en verdikjede begrenser GVC-litteraturen seg ofte til en vertikal 

tilnærming av kjeden, det vil si til de forskjellige fasene i en vareproduksjon. Talbot (2009) på den 

andre siden trekker frem spørsmålet om en horisontal inndeling, og påpeker at kaffe har forskjellige 

verdikjeder. Han nevner for eksempel rettferdig kaffe, økologisk spesialkaffe, og industriell kaffe. 

Analytisk sett er alle disse kjedene ulike med hver sin konstruksjon og styringsstruktur. Likevel er de 

alle en del av verdikjeden for kaffe. For å gjøre det hele mer komplisert blir den industrielle kaffen 

ytterligere delt topp i flere kjeder, og kaffen kan ende opp som for eksempel R&G kaffe eller 

pulverkaffe (instant coffee). I de fleste store markedene utgjør pulverkaffe for 20% av markedet, med 

unntak av Storbritannia der pulverkaffe står for 90% av forbruket. I de senere årene har det 

imidlertid dukket opp flere alternative kaffeprodukter, i Japan er kaffe for eksempel blitt markedsført 
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som en “canned- ready to drink product” hovedsakelig fra dispensermaskiner (Fitter & Kaplinbsky 

2001b). Poenget er, de forskjellige kaffekjedene har ulike strukturer, og dermed også ulik 

profittdistribusjon og ulike prospekter for økonomisk utvikling for de produserende landene (Talbot 

2009). Spørsmålet er hvordan man skal avgrense de ulike segmentene til en verdikjede. Dette reiser 

en del metodologiske innvendinger til Global Commodity- rammeverket, og avslører at selve 

nøkkelbegrepet i tilnærmingen ikke er uten problemer. Definisjonen av en verdikjede “a network of 

labour and production processes whose end result is a finished commodity”, er som nevnt gitt av 

Hopkins og Wallerstein (1986, 159). Denne definisjonen er veldig løs. Er en global verdikjede en 

hvilken som helst verdikjede, eller er det et sett av kjeder hvor produksjonen spenner seg over hele 

verden? Med andre ord, regnes rettferdig kaffe og industriell kaffe som to kjeder? Og hva så med 

den industrielle kaffen som blir to forskjellige kjeder med pulverkaffe og traktekaffe? Eller er det slik 

at alle de forskjellige segmentene under kaffe regnes som én verdikjede under ett? Et problem med 

den vage operasjonaliseringen av termen verdikjede har ført til at ulike forskere har brukt ulike 

begreper på de horisontale segmentene av en verdikjede. Mens Talbot i sine studier av verdikjeden 

for kaffe har brukt termen strands, har for eksempel Sturgeon (2001) i sine analyser brukt begrepet 

thread. Talbot problematiserer imidlertid sistnevnte begrep da han hevder at det impliserer at 

samtlige “tråder” i en kjede nødvendigvis er underlagt samme styringsstruktur, og foreslår derfor 

følgende klassifisering: 

“I would suggest that we use Sturgeon’s term thread as he has defined it (but 
without the assumption that all treads are necessarily similar in structure, in which 
case R&G and instant would be threads), and introduce the term strand to denote 
horizontal segments that are more distinct, as exemplified by the differing 
governance structures characterizing fair trade, specialty, and industrial coffees. At 
the same time, I do not think it would be accurate to consider these strands of the 
coffee chains separate chains because their structures and forms of governance are 
mutually conditioning, meaning that the study of how different strands relate to 
each other and to the larger commodity chain of which they are a part of is one 
important task for chain analysts.” (Talbot 2009, 102) 

Denne oppgaven søker ikke å detaljert gjøre rede for samtlige undertyper av kaffekjeder , men heller 

å gi en oversikt over den globale kaffeproduksjonen. Oppgaven har derfor sett på alle kaffekjeder 

under ett. Dette var mest hensiktsmessig ut i fra oppgavens problemstilling og ikke minst format.  

5.2.3 Hvem driver verdikjeden for kaffe? 

To momenter er viktige i forståelsen av styringsstrukturen for kaffekjeden. For det første, utviklingen 

av et uniformt kvalitetssystem og futuresmarkedet, og for det andre kjøpmannens nye rolle. Lik de 

fleste tropiske råvarer har kaffeproduksjonen gjennomgått en historisk utvikling, fra “the factorage 
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system” eller plantasjemodellen på 1400-tallet til dagens “klassiske organisering” (Daviron & Ponte 

2005,2, Gibbon 2001b). En klassisk organisering innebærer at verdikjeden for råvaren, er sekvensert i 

leddene: bonde, primær foredler/mellommann, eksportør, internasjonal kjøpmann (“international 

trader”), industriell foredler, grossist, detaljist og forbruker. Utviklingen til den klassiske 

organiseringen av varemarkedet fant først sted i USA på midten av 1800-tallet. To distinkte endringer 

foranlediget denne utviklingen, introduseringen av standarder for kvalifisering av varer og utviklingen 

av det futuresmarkedet.  Førstnevnte endring, introduseringen av standarder for kvalifisering av 

varer, oppstod først for kornmarkedet i Chicago og spredde seg til handelen av bomull og senere til 

andre produkter. Frem til standardiseringen av kornkvaliteten eide produsenten kornet frem til det 

nådde salgpunktet. I følge Cronon (1991 i Daviron & Ponte 2005) kunne en bonde sende en last med 

hvete fra Illinois to New York, og gjenfinne samme sekk sammen med den originale pakkeseddelen 

på et lager i Manhatten flere uker senere. Utviklingen av jernbanen, kornsiloen og det nye 

paradigmet med “economies of speed” endret imidlertid dette. Kornsiloen muliggjorde håndtering 

og transport av korn uten bruk av sekker, og man kunne blande korn fra forskjellige produsenter i 

samme silo. Med andre ord, kunne eierskapet av kornet ikke lenger forbli det samme under hele 

transporten. Disse teknologiske nyvinningene førte til stiftelsen av The Chigago Board of Trade. I 

1848 utviklet stiftelsen en uniformert standard for korn. Dette betydde at fremfor et fysisk eierskap 

og transaksjon, kunne en sekk med korn bli bytte med en annen sekk av lik mengde og kvalitet.   Den 

andre endringen, fremveksten av et futuresmarked, kom med utviklingen av et telegrafisk nettverk. 

Sammen med et uniformt kvalitetssystem, muliggjorde telegrammet salg av korn før kornet ble 

transportert fra Chicago til New York. Dette ble kalt “to arrive contract”. Basert på disse kontraktene 

ble fremtidige kontrakter, såkalte futureskontrakter, utviklet. Disse kontraktene spesifiserte graden 

av kvalitet, et spesifikt volum og en leveringsdato. De fremtidige kontraktene ble kjøpt og solgt, helt 

uavhengig av den fysiske mengden av korn som faktisk beveget seg mellom byene.  

“Indeed, from then on, a trader could sell a “contract to arrive” without owning the 
grain. The trader would then hope to buy the grain, just before the time of delivery, 
by buying elevator receipts at a cheaper price than the one stipulated in the 
contract. Until delivery, or just before delivery, this contract could be resold several 
times between traders.” (Daviron & Ponte 2005, 7) 

Fremveksten av et uniformt kvalitetssystem og futuresmarkedet førte til en fundamental endring av 

kjøpmannens rolle. Frem til skiftet på midten av 1800- tallet, ble de fleste tropiske varer produsert på 

store plantasjer, solgt under et handelssystem med en “factor” eller kjøpmann som tilrettela 

handelen mot en provisjon. Kjøpmannen fungerte både som en kommisjonær og en kreditor. Han 

eide aldri varene, men mottok varene og solgte dem på auksjoner på vegne av plantasjeeieren. 

Kjøpmannen sørget for en jevn forsyning av varer ved å betale bøndene på forskudd, og var dermed 
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også bøndenes hovedkilde til kapital.  Slik sett var kjøpmannen en tilrettelegger både for 

produksjonen og for handelen av varen (Daviron & Ponte 2005). Etter skiftet gikk kjøpmannen fra en 

provisjonsbasert kommisjonær/tilrettelegger til en internasjonal grossist/kremmer. Etter hvert 

vokste strategien om “hedging” frem, som kan sies å være det siste leddet i utviklingen til dagens 

moderne råvaremarked. Hedging” kan oversettes til sikring på norsk og er bruk av “future contracts” 

som en forsikring.  Det er med andre ord en dekkingsstrategi som tar sikte på å unngå tap ved 

prissvingninger. I praksis innebærer hedging å kjøpe (eller å selge) en fremtidig kontrakt, samtidig 

som man faktisk selger (eller kjøper) korn i det “virkelige” markedet. Siden svingninger og 

fluktuasjoner i det fremtidige markedet er koblet til det “virkelige” markedet, kan man ved å foreta 

en motsatt transaksjon i det fremtidige markedet minimere tapet (eller vinningen) realisert i det 

faktiske markedet. Med hegding var kjøpmannen i større grad beskyttet mot salg med tap, og kunne 

dermed både eie og beholde produktene over lengre tid. Dette resulterte til at kjøpmannen i større 

grad selv kjøpte korn på kontant basis, fremfor i konsignasjon17 slik som tidligere (Daviron & Ponte 

2005). Utviklingen av et kvalitetssystem og et fremtidig market er viktige prosesser, da de førte til 

store endringer i organiseringen av verdikjedene for de tropiske råvarene.  

I dag er kaffe er gjenstand for finansiell spekulasjon, noe som skaper en svært flyktig og 

ustabil prisutvikling.  I 1994 ble 73 millioner tonn med kaffe solgt og kjøpt på futuresmarkedet i 

London og New York, et volum som nesten er femten ganger så stor som den fysiske mengden kaffe 

som faktisk ble solgt (Talbot 2004).  Årsakene til de lave kaffeprisene kan ikke sees som et enkelt 

mattestykke med tilbud og etterspørsel, men må sees i lys av endringer i styringsmekanismene og 

eierskiftet av kaffebeholdningen globalt. De store handelsselskapene som dominerer kaffehandelen 

er for eksempel Rothfos, E. D. and F. Mann, Volcafé and Cargill. I likhet med en rekke verdikjeder for 

tropiske råvarer er kaffe i dag dominert av internasjonale handelskompanier. Samtidig har 

utviklingen vært preget av en økende konsentrasjon. I begynnelsen av 1990- tallet kontrollerte de 

fem største kaffeimportørene (Neumann, Volcafé, ED&F Man, ECOM Agroindustries og Goldman, 

Sachs) over 40% av det globale markedet.  En liknende tendens og utvikling gjelder også for 

knutepunktene for kaffebrenneriene og detaljistene.  Faktisk viser GVC- analyser at konsentrasjonen 

blant kaffebrenneriene er høyere enn i knutepunktet for handelsselskapene/importørene.  I samme 

tidsperiode kontrollerte fire av de største transnasjonale kaffeselskapene (Nestlé, Philip Morris, 

Procter & Gamle og Sara Lee) over 60% av det globale salget (Fitter og Kaplinsky 2001a, Daviron & 

Ponte 2005). Det globale kaffemarkedet er med andre ord preget av oligopol. Selskapene er 

råvarekonglomerater, og til tross for at de er verdens største kaffefabrikanter er ikke kaffe deres 

                                                           
17

 Det forhold at en person (kommisjonæren) i eget navn kan selge eller kjøpe varer for en annens (kommittentens) regning 
etter oppdrag fra denne. Konsignasjon kalles også salgskommisjon.  
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hovedprodukt (Talbot 2004).  Kaffebrenneriene dominerer verdikjeden i kraft av å være store. De 

legger premissene for kaffehandelen med handelsselskapene, for eksempel ved å stille krav til 

kvalitet og store kvantum av kaffe med lik opprinnelse. Samtidig evner de å presse detaljistenes 

profittmargin til et marginalt nivå på den andre enden av kjeden. Videre har teknologiske 

nyvinninger, kontrollert brenning, utstrakt bruk av kaffeblandinger og merkevarebygging redusert 

kaffebrennerienes avhengighet til en bestemt type kaffe. Dette har ført til at kaffebrenneriene har et 

enda større handlingsrom, og selskapenes makt til å stille krav til andre aktører i kjeden har økt 

(Daviron & Ponte 2005).   

Kort oppsummert har ICAs kollaps og liberaliseringen av markedet ført til et skifte av 

styringsautoriteter i verdikjeden for kaffe. Politiske forhandlinger om kvoter har blitt erstattet 

markedsmekanismer.  Talbot hevder at nasjonale myndigheter i de produserende landene har mistet 

all innflytelse over det globale markedet og prisen for sin kaffe.  Analyser av distribusjonen av profitt 

langs verdikjeden viser et klart skille før og etter ICA-regime, der andelen av utsalgsprisen som 

tilfaller produsentlandene har blitt sterkt redusert (Talbot 2004, Jaffee 2007). Ifølge Oxfam (2002) var 

andelen av utsalgsprisene som tilfalt produsentlandene i 1992 på ca. 30%, mens den i 2002 var blitt 

redusert til ca. 10%.  Mens Daviron & Pontes (2005) analyser av inntektsdistribusjonen, viser at 

kaffebøndenes andel av utsalgsprisen ble redusert fra ca. 20% i 1989 til så lite som 1 % - 4 % ved 

årtusenskiftet. Sammenlignet med de store internasjonale handelsselskapene og kaffebrenneriene 

blir kaffebøndene små aktører, med forholdsvis liten påvirkningskraft. Samtidig er de nasjonale 

myndighetene i produsentlandene svake, og evner ikke å tilrettelegge for markedsføring og salg 

(Fitter & Kaplinsky 2001a).   Med andre ord, står markedskraften til handelsselskapene, 

kaffebrenneriene og detaljistene i importlandene i sterk kontrast til kaffebøndene og aktørene i 

produsentlandene. Maktbalansen langs den globale verdikjeden for kaffe er svært asymmetrisk.  

Verdikjeden kan ikke lenger kan sies å være styrt av produsentlandene og de som dyrker kaffen, men 

av de internasjonale aktørene som eier og kontrollerer den globale kaffebeholdningen (Gibbon 2001, 

Talbot 2004, Plahe 2005, Daviron & Ponte 2005).   

5.2.3 Produsentdreven kjede eller oppkjøperdreven kjede? 

I utgangspunktet kan verdikjeden for kaffe kategoriseres som en oppkjøperdreven kjede. Problemet 

er imidlertid at maktstrukturen for kaffekjeden både har aspekter av produsentdrevne kjeder og 

oppkjøperdrevne kjeder. På den ene siden har de transnasjonale kaffebrenneriene mange 

likhetstrekk slik som de store transnasjonale klesfabrikantene i tekstilindustrien i oppkjøperdrevne 

kjeder.  De legger de globale strategier og utnytter sin massive kjøpekraft til å erverve kaffen til den 
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laveste prisen mulig.  Samtidig fokuserer de på design og markedsføring av produktene, og 

kontrollerer markedet ved hjelp av reklame og branding. På den andre siden involverer 

kaffebrenneriene seg direkte i produksjonen av varen. De bruker kapital-intensive og teknologisk 

sofistikerte metoder, som for eksempel ved stor-skala brenning og produksjonen av pulverkaffe, 

mens andre deler av produksjonen blir utkontraktert til underleverandører. Kaffekjeden innehar 

både trekk for produsentdreven - og oppkjøperdreven kjede, og ingen av Gereffis originale kategorier 

synes å passe helt for verdikjeden. Samtidig er kaffe som nevnt gjenstand for finansiell spekulasjon 

og verdikjeden er i stor grad er dominert av internasjonale handelskompanier. Faktisk er verdikjeden 

for kaffe regnet som et klassisk eksempel på en internasjonal handelsdrevenkjede (ITDCC). 

Samtlige av Gibbons fire punkter karakteriserer verdikjeden for kaffe. 1) kaffe har en relativ 

lav verdi i forhold til vekt, og krever mye manuelt arbeid i dyrkingen. 2) markedet for kaffe er svært 

segmentert. Konsumet av spesialkaffe er i rask vekst, noe som har ført til en høy etterspørsel av 

spesialkaffe av høy kvalitet. Derimot ser man en stagnering i det kommersielle markedet og en 

overflod av lavkvalitetskaffe på markedet. 3) Nye kaffeprodusenter og teknologisk fremgang har også 

ført til et marked med kronisk overproduksjon og lave priser. Markedet for kaffe er med andre ord 

mettet. 4) Når det gjelder det siste punktet er kaffeproduksjonen spredt globalt med produsenter 

både i Asia, Sør- Amerika og Afrika. Et særtrekk ved kaffeproduksjonen er det ingen økonomiske 

storskala-fordeler i kultiveringen og primærforedlingen av kaffe, noe som er årsaken til at 

kaffeproduksjonen er svært fragmentert. Nesten 70% av all kaffen blir dyrket på små gårder på under 

5 hektar, og kaffeproduksjonen er lokalt usammenhengende (Talbot 2004, Oxfam 2002). Den globale 

kaffeproduksjonen er preget av årlige og sesongmessige svingningene i tilgjengelighet, og 

produksjonsmønsteret kan derfor sies å være typisk for en internasjonal handelsdreven kjede (Jaffee 

2007, Talbot 2004, Talbot 2009). 
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6. Hva kan vi lære av GVC-analyser av kaffekjeden? 

I dette kapittelet vil jeg diskutere hva GVC- analysene kan gi av kunnskap som er viktig for 

kaffebøndene i Sør. Hva tilfører analysene av kunnskap når det gjelder utfordringer og muligheter til 

å skape og beholde verdier i produksjonen og handelen av kaffe? Jeg vil drøfte rammeverkets styrker 

og svakheter i analysene, samt hva verdikjedeanalysene av kaffe kan si med hensyn til den videre 

utviklingen av GVC-perspektivet. 

6.1 Makt og styringsstruktur i kaffekjeden 

I GVC- rammeverket blir makt og kontroll av en verdikjede først og fremst definert som 

systemkoordinasjon, som igjen reflekteres igjen i fordelingen av profitt (Raikes, Jensen og Ponte 

2000, Gibbon 2001). Helt enkelt forklart betyr det at aktørene som innehar mest makt også er de 

som evner å koordinere produksjonssystemet, slik at profitten i størst mulig grad tilfaller dem.  

Spørsmålet om hvem som tjener på vareproduksjonen og hvor i kjeden verdiskapningen finner sted, 

er derfor sterkt knyttet til hvem som styrer verdikjeden.  De globale verdikjedeanalysene for kaffe 

tegner et detaljert, omfattende og sammensattbilde av kaffeproduksjonen. Analysene viser en 

tydelig dominans fra de private aktørene i Nord. Dette er uten tvil en av GVC-analysenes største 

funn. En fordel ved GVC- rammeverket er at analysene gir innsikt i prosesser på ulike nivåer, slik at de 

aktørene på de ulike nivåene kan handle deretter. For eksempel avdekker GVC- analysene en 

asymmetri i forhandlingsforholdet mellom de små kaffeprodusentene og de store internasjonale 

oppkjøperne. Dette kan for eksempel tyde på at et samarbeid mellom bønder på et lokalt nivå (for 

eksempel i form av kooperativer) kan være en fordelaktig strategi for kaffebøndene med sikte om å 

øke sin makt ved forhandlingsbordet. Videre viser analysene at et tilgjengelig kaffeforråd globalt gir 

grunnlag for finansiell spekulasjon og fluktuerende priser. En mulig strategi for de nasjonale 

myndighetene kan derfor være å regulere tilgjengeligheten av kaffe på det globale markedet. Dette 

har vært forsøkt ved bruk av såkalte “stock- funds”, det vil si nasjonale beholdninger av kaffe. 

Ordningen er imidlertid svært kostbart med varierende effekt, og blir derfor brukt i liten grad (de 

Fontenay & Leung 2002). Poenget er, GVC-analysene gir en verdifull forståelse av hvem som styrer 

kjeden og hvilke styringsmekanismer som blir anvendt. Analysene gir dermed grunnlag for 

kaffebøndene og myndighetene i produsentlandene til å legge strategiske beslutninger med hensyn 

til å skape og beholde en større andel av verdiskapningen i sin produksjon av kaffe.  



52 
 

6.1.1 “It’s all about the TNCs..” 

En kritikk mot GVC- rammeverket er imidlertid at analysene ofte har et overdrevet fokus på de 

transnasjonale selskapenes rolle i verdikjedene. Talbot (2009) hevder at årsaken ligger i Gereffis 

originale kategorisering av styringsstrukturer. Dikotomien med produsentdreven- og 

oppkjøperdreven kjeder overbetoner betydningen av de transnasjonale selskapene. Sett i lys at GVC- 

rammeverket tradisjonelt har vært anvendt i den industrielle sektoren, er det både forståelig og 

logisk å tilegne TNC’er en betydningsfull rolle. Problemet er imidlertid en tendens til å overse andre 

betydningsfulle aktører i agrikulturelle verdikjeder. I tråd med kritikken blir handelsselskapene og 

kaffebrenneriene identifisert som viktige aktører i kaffekjeden, derimot er det få andre aktører som 

blir nevnt i GVC-analysene. Raynolds (2004) påpeker at verdikjeder i landbrukssektoren historisk sett 

har vært svært dominert av staten. Faktisk har de agrikulturelle verdikjedene vært kjedene med 

strengest statlig regulering i verdensøkonomien, og statlige aktører har uten tvil vært de meste 

betydningsfulle aktørene i landbruksektoren. Når det gjelder de tropiske råvarekjedene var de preget 

av statlig dominans frem til 1990- tallet. Nasjonale myndigheter var sterkt involvert i 

råvareproduksjonen gjennom subsidieringer, statlige eksportorganisasjoner og 

markedsføringspaneler. Statlig intervenering tok form også gjennom bruk av 

prisstabiliseringsmekanismer slik som kvotesystem og samarbeid gjennom internasjonale 

organisasjoner (Gibbon 2001b). I verdikjeden for kaffe hadde de nasjonale myndighetene, frem til 

slutten av 1980- tallet, stor innflytelse på det globale kaffemarkedet gjennom det internasjonale pris- 

og kvotesamarbeidet (ICA). Statene har også historisk sett fungert som tilretteleggere, både for 

dyrking av kaffe og for nødvendig infrastruktur for salg og eksport av kaffe. For eksempel er Vietnams 

kaffeproduksjon et resultat av statlig prosjektering i samarbeid med Verdensbanken og det globale 

pengefondet IMF. Videre har for eksempel afrikanske myndigheter opp gjennom historien tilrettelagt 

for kaffehandelen, ved gjennomføring av lokale kaffeauksjoner og drift av nødvendige lagerbygninger 

(Daviron & Ponte 2005). Et betimelig spørsmål blir da, hvilken rolle har staten i verdikjeden for kaffe i 

dag? Og hvilken betydning har for eksempel mekanismer som toll og kvoter med hensyn til å skape 

og tilegne en verdiøkning og overskudd? Spørsmålet blir i liten grad besvart av GVC- analysene. Tvert 

imot utelater analysene i stor grad staten som aktør i verdikjeden, og foruten de internasjonale 

selskapene er det få andre aktuelle aktører og makthavere i verdikjeden. Skal dette forståes slik at de 

eneste aktørene med betydning i verdikjeden for kaffe, er kaffebøndene, de transnasjonale 

selskapene (kaffeimportørene og kaffebrenneriene) og detaljistene? Et formål med Global Value 

Chain-rammeverket er å analysere maktrelasjoner i en verdikjede og endringer i disse, dette 

forutsetter imidlertid at rammeverket er i stand til identifisere samtlige aktører som har innflytelse 

på verdikjeden. Et interessant moment i denne henseende er at Gereffis (1999) fjerde dimensjon i en 
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GVC- analyse nettopp er det institusjonelle rammeverket. Dimensjonen henspiller direkte til de 

nasjonale og internasjonale lovene og rammeverk satt av statlige aktører. Slik sett kan man 

argumentere for at statens rolle bør være et selvfølgelig element i enhver GVC-analyse. Denne 

oppgaven har satt GVC- analysene av kaffekjeden under lupen, og støtter seg opp om Talbots (2009) 

kritikk om at GVC- rammeverket tenderer å overfokusere på TNC’er rolle i landbruksektoren på 

bekostning av andre aktører. Problemet er at GVC- analysene avdekker en situasjon der nasjonale 

myndighetene har mistet all innflytelse over sin kaffeproduksjon, og deres rolle er derfor mer eller 

mindre utelatt fra likningen. Verdikjeden for kaffe er preget av en ubalanse av makt, med store 

transnasjonale selskaper i den ene enden av kjeden og små kaffebønder i den andre enden. Ellers 

som Talbot (2004, 214) sier: 

“This strategic position in the coffee chain has allowed TNCs to rachet up the prices 
of coffee products in the consuming markets while driving down world market 
prices for green coffee, opening up a huge profit margin. The TNCs are able to use 
their financial power and their access to the futures market to protect themselves 
from price fluctations, and even use the volatility of the market to their advantage. 
The small coffee growers have no such protection.”  

Han hevder at ubalansen av makt nettopp er årsaken til den kroniske overproduksjonen og de lave 

kaffeprisene. Uten statlig intervenering har kaffebøndene ingen mulighet til å koordinere 

beslutningene for deres produksjon, eller oppnå større makt ved forhandlingsbordet med de store 

transnasjonale selskapene. Selskapenes posisjon og markedskraft muliggjør en situasjon der de kan 

utnytte midlertidige perioder med mangel på kaffe og høye priser, ved å sette grossistprisene enda 

høyere. Som en respons til de høye prisene dyrker ofte kaffebøndene enda mer kaffe, noe som 

resulterer i langvarig periode med overproduksjon og lave priser.  Kort fortalt er dette den 

gjentagende syklusen i det globale kaffemarkedet siden ICAs kollaps i 1989. Talbot hevder derfor at 

en reell løsning på dagens kaffekrise er avhengig av å adressere til de strukturelle årsakene til krisen. 

En endring av dagens situasjon uten intervenering og en mer progressiv taktikk fra myndighetene i 

produsentlandene synes derfor høyst usannsynlig. I konkurransen om å kapre en større andel av 

verdiskapningen synes kaffebøndene i stor grad å være avhengig av at staten blir en mer aktiv aktør. 

Slik sett kan en hevde at GVC-analysene faktisk understreker behovet for et større fokus på staten 

rolle, da analysene avdekker TNC’enes maktposisjon og den ubalanserte styringsstrukturen i den 

globale verdikjeden for kaffe.  

Videre fremhever Raikes, Jensen og Ponte (2000) at det også finnes andre betydningsfulle 

aktører i verdikjeden, foruten staten og TNCer. Et eksempel er verdikjeden for rettferdig kaffe, der 

sosiale bevegelser og NGOer har vært aktive aktører og påvirket fordelingen av profitt til en vare. 
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Utviklingen viser at forbrukerne i høyeste grad kan forme og påvirke det globale 

produksjonsnettverket, samt at det finnes andre betydningsfulle aktører foruten stater og TNC’er.  

6.1.2 En internasjonal handelsdreven kjede? 

Kaffekjeden blir kategorisert som en internasjonal handelsdreven kjede, men som Talbot (2009) 

påpeker avdekker faktisk samtlige verdikjedeanalyser av kaffe en større dominans fra knutepunktet 

etter handelsselskapene, det vil si kaffebrenneriene. I sine analyser konkluderer både Talbot (2004), 

Daviron & Ponte (2005), Ponte (2002) og Fitter og Kaplinsky (2001a) at kaffebrenneriene har den 

høyeste profittandelen, og at kaffekjeden i høyeste grad blir dominert og drevet av kaffebrenneriene.  

Eller som Talbot (2009, 98) sier det; “ by the 1990’s, the major TNC roasters, not the international 

traders, were clearly driving the coffee chain , and the former had the power to influence the 

behavior  of the latter”. En liknende situasjon er også å finne i verdikjeden for kakao, der store 

sjokoladefabrikantene i likhet med kaffebrenneriene nyter en større innflytelse over strukturen av 

verdikjeden enn de internasjonale handelsselskapene/kverneselskapene (Fold 2001). Slik sett blir 

selve navnet på kategorien “internasjonale handelsdrevne kjeder” misvisende. Talbot (2009) 

kritiserer konseptualiseringen av internasjonale handelsdrevne kjeder for å være mangelfull, og 

hevder at kategorien kun fanger et spesifikt ledd av verdikjede. Ifølge Talbot har kategorien et 

overfokus på de internasjonale handelsselskapene og unnlater å inkludere de leddene med videre 

markedsføring og salg i sine råvarekjeder, altså ignorerer den kaffebrennerienes og detaljistenes 

rolle. Han hevder at Gereffi på lik linje unnlot å inkludere “den ekstraktive utledningen” i sine 

analyser av industrielle kjeder. Problemet er at GVC- rammeverket ikke analyserer hele verdikjeden. 

Analysene hevder å illustrere den overordnede maktstrukturen i hele verdikjeden, men i realiteten 

tar de kun for seg en bestemt del av kjeden.  

 “In fact, the problem with Gibbon’s proposed international trader-driven 
governance structure highlights the overall weakness of the original producer-
driven versus buyer-driven dichotomy: none of these governance structures 
characterize the entire chain. These analysts were able to posit a typology of 
governance structures that purportedly encompassed whole commodity chains 
only because they had restricted focus to particular parts of those chains.”(Talbot 
2009, 98) 

På den andre siden er det i GVC- litteraturen vedgått av Gereffis produsent/oppkjøperdistinksjon 

kommer til kort i analyser av råvarekjedene i landbruksektoren. Slik sett synes Gibbons nye kategori 

av internasjonale handelsdrevne kjeder tross alt mest egnet til å illustrere den gjeldende 

maktstrukturen for kaffe og mange av de tropiske råvarekjedene. Likevel tyder kritikken mot 

kategorien på at begrepsapparatet og den operasjonaliseringen i rammeverket fremdeles har et 
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behov for videreutvikling. Problemet er at styringsstrukturen for kaffekjeden ikke er tilstrekkelig 

beskrevet i noen av idealtypene utviklet så langt av verken Gereffi og Gibbon. Dette tyder på at det 

er et behov for å utvikle en mer sammensatt typologi for styringsstrukturer for verdikjedene. Talbot 

(2004, 219) forslår å gå bort fra idealtypene og heller fokusere på karakteristikaene ved 

verdikjedene: 

“Rather than positing ideal types of structures, we may need to focus in on 
characterisics that vary across governance structures, such as: what types of TNCs 
set the rules, what types of rules do they set, what type of products are involved, 
and so forth. If we can isolate a few key characteristics if governance structures, 
such as these, we may be able to create a more complete typology out of different 
combinations of characeristics. “ 

Et forsøk på nettopp dette er Gereffi, Humphrey & Sturgeons (2005) artikkel, der forskerne nettopp 

presenterer en ny typologi for styringsstrukturer for globale verdikjeder. Deres typologi består av 

fem forskjellige typer verdikjeder. Beskrivelsen er langt mer tekniske enn de kjente idealtypene og 

innehar flere variabler18.  

6.2 Hvor skjer verdiskapningen i kaffekjeden? 

6.2.1 Verdien av branding og kulturelle attributter 

GVC- analysene viser at kaffebrennerier som Nestlé, og kaffeforhandlere som Starbucks og 

Kaffebrenneriet i Norge er de som tjener mest på kaffehandelen. Dette er et annet viktig trekk ved 

den globale verdikjeden for kaffe. Kaffebrenneriene og kaffeforhandlerne tilegner kaffen 

markedsverdi ved bruk av symbolverdi, personlig service, atmosfære, sosiale verdier og andre 

kulturelle attributter. Verdiskapningen i kaffekjeden skjer med andre ord i knutepunktene med 

markedsføring og salg. Kunnskap og forståelse om mekanismene bak verdiskapningen, er av 

essensiell karakter for kaffebøndene og produsentlandene i søken etter å skape og beholde 

overskudd i produksjonen. Power & Haugen belyser(2008) brandingsprosessen som en institusjonell 

prosess. De hevder at merkevarer eller brands slettes ikke er ett produkt som skapes i en lineær, 

sekvensert prosess av produsenten til forbrukerne. Merkevarer er mer enn fengende logoer og 

markedsføringsstrategier, og bør ifølge Power & Hauge forståes som institusjoner.  

                                                           
18

 Jeg vil av praktiske grunner ikke gå inn på disse her, da typologien er svært intrikat. Formålet her er kun er å gi et 
eksempel på den pågående teoriutviklingen i GVC-rammeverket. 
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“We argue that the logic of branding can be seen as an institutional setting that 
lends structure to many industries’ underlying economic arrangements and market 
processes. Within this setting, economic actors, not least firms, use brands as a 
core focus for their innovative and competitive activities and their market actions. 
We argue that brand processes are best understood and analyzed in systemic 
terms: as processes rooted in systems of interrelated actors within specific socio-
institutional environments. “ (Power & Haugen 2008, 125) 

I følge Power & Hauge er branding et refleksivt system mellom forbruker og produsent, en 

sammenflettet prosess der førstnevnte i like stor grad er delaktige i utformingen av merkevaren. De 

bruker motehuset Burberry som eksempel på hvordan forbrukerne er med på å forme og utvikle 

merkevaren, en prosess som var utenfor produsentens kontroll. Med andre ord hevder Power & 

Hauge at brandingsprosessen er preget av en dialektikk, og at verdikjeden for merkeklær slik sett kan 

sies å være forbrukerdrevet.  

GVC- analyser av den globale verdikjeden for kaffe illustrerer i høyeste grad verdien av 

merkevarebygging. Daviron & Ponte (2005) hevder at handel med tropiske råvarer som en 

utviklingsstrategi er fåfengt, nettopp fordi kaffen som bøndene selger ikke er den samme som den 

som selges til forbrukerne. For mens kaffebøndene i Sør selger en kaffe som er prisvurdert etter sine 

materielle egenskaper, blir kaffen solgt i Nord pakket inn i symbolske og personlig-service 

komponenter. I så måte bidrar Global Value Chain- analysene av kaffekjeden med verdifull innsikt om 

markedsverdien av symbolverdier og kulturelle attributter, og gir dermed kaffebøndene et grunnlag 

for å ta strategiske valg i sin kaffeproduksjon, slik at de i større grad ta del i prosessen der kaffen øker 

sin markedsverdi og dermed kapre en større profittandel.   Daviron & Ponte (2005) nevner for 

eksempel målrettet fokus på kaffens opphav eller såkalt “terroir” som en mulig strategi. IGO 

(Indication of Origin) er et klassifiseringssystem for kaffe, som garanterer for kvalitet og den 

geografiske opprinnelsen. Strategisk bruk av terroir er ikke ukjent og finnes allerede i for markedet 

for vin og en rekke matprodukter (for eksempel parmesan og parma). IGO- systemet for kaffe kan 

sammenlignes med AOC- systemet i Frankrike (Appellation d'Origine) og DOC- systemet i Italia 

(Denominazione di Orgine Controllata). I begge tilfeller har klassifiseringssystemet vært svært 

vellykket. Daviron & Ponte påpeker imidlertid at en suksess for et IGO-system for kaffe vil være 

avhengig av en sterk stat som evner å administrere, kontrollere og regulere systemet. I dag ser man 

dog en gryende tendens til bruk av kaffens terroir i nisjemarkedet.  Et eksempel er kaffebøndene i 

Mexico, Chiapas som kan vise til en målrettet markedsstrategi med fokus på kaffens geografiske 

opprinnelse.  Videre er Arabicakaffen dyrket på høylandet i Jamaica “Blue Montain Coffee” blitt 

synonymt med høy kvalitet, og er regnet som en spesialkaffe i øverste prishylle. Videre kan 

kaffebøndene utnytte differensieringen i kaffemarkedet i større grad. I dag får kaffebøndene ofte 

samme pris på sin Robusta uavhengig av kvaliteten på de lokale kaffeauksjonene. En plausibel 
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strategi for nasjonale myndigheter kan derfor være å opprette eller tilrettelegge for et standardisert 

kvalitetssystem, slik at bøndene i større grad får en pris som reflekterer kaffens kvalitet.  

Utviklingsteorier har lenge konkludert med at utvikling og økonomisk vekst på bakgrunn av 

råvareeksport er svært vanskelig, til gjengjeld har veien til utvikling ofte vært ensbetydende med 

industrialisering. Derimot underbygger GVC- analysene av den globale kaffekjeden påstanden om at 

det er mulig å tjene penger fra kaffeproduksjonen. Tall fra GVC- analysene viser at kaffeindustrien i 

høyeste grad har blitt en svært lønnsom og lukrativ virksomhet. Er løsningen for produsentlandene å 

gå tilbake til et fullstendig regulert marked? Til tross for at staten uten tvil trenger å komme på 

banen i den globale kaffeproduksjonen og markedsregulering kan virke som et effektivt virkemiddel i 

det globale kaffemarkedet, synes det lite sannsynlig at et ensidig fokus på de fysiske aspektene ved 

kaffe og kontroll over handelen vil være en fullverdig løsning på dagens kaffeparadoks. Fitter & 

Kaplinsky (2001b) hevder at kaffe er en av de varene som har gjennomgått det de kaller for en “de-

commodification”- prosess. Det vil si en utvikling der kaffe har mistet sine trekk som en råvare, og 

fått andre attributter som tilfører en markedsverdi utover sine fysiske kvaliteter. Kaffe har med andre 

ord fått en forhøyet markedsverdi på bakgrunn av sine kulturelle og sosiale verdier. En gryende 

differensiering både i nisjemarkedet og det kommersielle markedet tyder nettopp på denne 

utviklingen. Spørsmålet blir derimot hvordan kan man få til denne utviklingen til å fungere til fordel 

for de som dyrker kaffen også, ikke kun for de store transnasjonale selskapene? I så måte er GVC- 

analysene særs viktige. Analysene gir en ekstrem verdifull innsikt om hvor i verdikjeden kaffe får 

tilegnet en merverdi, og ikke minst mekanismene bak verdiskapningen.  

Det er liten tvil om kaffebøndene står ovenfor en enorm utfordring når det gjelder å ta del i 

de verdiskapende aktivitetene i produksjonen. Særlig har de nasjonale myndighetene en utfordring 

når det gjelder å tilrettelegge for salg og markedsføring. Videre er det ikke å komme bort i fra at selve 

distansen til markedet, presenterer en stor utfordring for kaffebøndene når det gjelder å kapre 

personlig-service komponenten og sosiale attributter som atmosfære samt en livvstilsnarrativ som 

kaffeforhandlerne i dag besitter. Denne oppgaven konkluderer med at GVC- analyser av kaffekjeden 

uten tvil er av betydning, da de i motsetning til utviklingsteoriene anskueliggjør et scenario der 

kaffebøndene faktisk har en mulighet til å tjene penger og skape en økonomisk vekst på bakgrunn av 

sin kaffeproduksjon. Utviklingen av en “de-commodification”- prosess, effektene av en 

differensiering samt verdien av de kulturelle attributtene og strategier for å kapre disse, er gjenstand 

for videre forskning. 
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6.2.2 Etterlysning etter dimensjonen kultur  

Som nevnt tidligere i oppgaven blir Global Value Chain- perspektivet ofte kritisert for å ignorere 

elementet kultur i sine analyser (Leslie & Reimer 1999, Hughes & Reimer 2006). Samtidig viser GVC- 

analyser av verdikjeden for kaffe en sterk kobling mellom kultur, konsum og produksjon. Analysene 

viser at symbolverdi, forbrukernes preferanser og den kulturelle praksisen rundt kaffe i høyeste grad 

har forandret markedet og det globale produksjonssystemet for kaffe. Forskjellige segmenteringer i 

markedet har ført til ulike kjeder med ulik organisering, ulike aktører, ulik styringsstruktur og ulik 

profittfordeling. Dette er i tråd med Power & Hauges (2008) påstand om at merkevarebygging ikke 

bare er en prosess med verdiøkning utover den fysiske foredlingen, men også en prosess som 

påvirker verdikjedens dynamikk, den industrielle organiseringen, geografiske settingen og 

verdikjeden som helhet. Kultur er med andre ord en viktig påvirkende faktor i produksjonssystemet 

for kaffe. Haugen & Power argumenterer derfor for et større fokus på branding og det kulturelle 

aspektet i analyser av verdikjedene. 

“By looking at brands’ impact on products’ performance and how they affect 
corporate strategies, we are better able to take into consideration the substantial 
part of value creation processes that happen outside material production 
processes. This is important not only for understanding the development of brands 
but also for understanding how the dynamics of branding affect relations and 
processes along broader commodity and value chains: e.g., why and how goods are 
produced, where, through what kinds of ownership arrangements, and the speed 
and flexibility in which chains are forced to move or adapt to changing market 
conditions. Brandings centrality to market dynamics and corporate strategy mean 
that brands deeply impact the institutional settings, industrial organization, and 
industrial geography of commodity and value chains.” (Power & Hauge 2008, 140) 

Symbolverdi, kultur og forbrukermakt er helt sentrale elementer i verdikjeden for kaffe, og enhver 

analyse av kaffeproduksjonen vil derfor også nødvendigvis inkludere disse. Altså evner analysene å ta 

høyde for kultur som et viktig element i den globale verdikjeden for kaffe. Slik sett en kan hevde at 

kritikken om å ignorere kultur som et element ikke kan sies å gjelde GVC- analysene av kaffe. Tvert 

imot kan en argumentere at verdikjeden av kaffe nettopp illustrerer viktigheten av å inkludere det 

kulturelle aspektet i en GVC-analyse. Jeg vil derfor påstå at analysene av kaffekjeden avslører en 

manglende artikulasjon med hensyn til koblingen mellom kultur, konsum og produksjon i Global 

Value Chain-rammeverket. Sagt på en annen måte, den tydelige koblingen mellom kultur og 

produksjon i kaffekjeden uttrykker et behov for en eksplisitt nedfellelse av det kulturelle aspektet 

som et nødvendig element i øvrige GVC- analyser. Et første skritt på veien mot å forklare et fenomen, 

må være å kunne identifisere de faktorene som påvirker fenomenet.  Enhver vare har en kulturell 

praksis som kan ha betydning for produksjonsnettverket. Ved å ta høyde for den kulturelle praksisen 

rundt en vare kan man identifisere hvilke krav som blir stilt til produksjonen, hvordan dette påvirker 
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etterspørselen og hvilke konsekvenser dette har for verdikjeden som helhet. En nedfellelse av 

dimensjonen kultur i det teoretiske rammeverket synes derfor å være helt nødvendig. Analysene vil i 

større grad kunne tegne et mer konkret bilde av produksjonssystemet til en vare. For eksempel 

hevder Guthman (2009) det kulturelle aspektet er årsaken til at nettopp matvarer har vært så sentral 

i kravene om en etisk produksjon og en rettferdig handel. Hennes påstand er at den korte distansen 

til moral og etikk, landbrukets kulturelle betydning og “ick-“ faktoren i kombinasjon, er årsaken til at 

matvarer ofte er gjenstand for kravene om en rettferdig handel. Ifølge Guthman er kultur dermed en 

avgjørende faktor i verdikjedene for rettferdig kaffe. 

6.3. Et rammeverk under utvikling 

Til tross for GVC- analysene av kaffekjeden i høyeste kan sies å være sammensatte, omstendelige og 

gir god en dybdeforståelse av det globale produksjonssystemet, avdekker analysene også et ungt 

rammeverk under utvikling. En kritikk mot rammeverket er at alle verdikjeder behandles likt, til tross 

er det er et ubestridelig faktum at det er vesentlige forskjeller mellom den industrielle sektoren og 

landbruksektoren. Som nevnt er sektorene underlagt ulike makroøkonomiske prinsipper (jf. Prebisch- 

Singhertesen), samtidig som matvarer skiller seg fra andre typer varer.  Videre nevner Goodman et. 

al. (1987) at akkumulasjon har en ulik effekt på arbeidsinnsatsen enn i industrien, samtidig som 

landbruk er et produksjonssystem som i større grad er preget av sosiale relasjoner, slektskap og 

paternalisme enn de i industrien. I kapittel 4 reiste jeg spørsmål om hvorvidt ulikhetene mellom 

sektorene har en betydning for produksjonen av en vare. I hvilken grad påvirker det dynamikken, 

strukturen og produksjonsnettverket for den enkelte verdikjeden? Og ikke minst, i hvilken grad tar 

GVC- rammeverket høyde for disse faktorene? Analysene for den globale verdikjeden for kaffe kan i 

høyeste grad sies å ta høyde for kaffe som et produkt med vesentlige skilnader fra for eksempel biler. 

Analysene vektlegger den kulturelle praksisen rundt kaffekonsumet, og problematiserer for eksempel 

kaffens tilbud- og etterspørselselastisitet og tar høyde for at råvarer ikke er underlagt de samme 

makroøkonomiske prinsippene som industrivarer (jf. Fitter & Kaplinskys “de-commodification”- 

begrep).  Slik sett kan kritikken om at rammeverket behandler alle verdikjeder på lik linje ikke synes å 

være gyldig i analysene av kaffekjeden. Denne oppgaven konkluderer med at problemet ikke er at 

GVC- analyser behandler alle verdikjeder på lik linje, eller ignorerer forskjellen mellom de ulike 

sektorene. Derimot kan det synes at analysene i større grad trenger å være eksplisitte når man 

problematiserer ulikhetene. Altså, i møte med kritikken trenger GVC-rammeverket å adressere 

ulikhetene mellom sektorene og konsekvensene av disse på en tydeligere måte. Problemstillingen 
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kan sammenlignes med det kulturelle aspektet og behovet for å nedfelle kultur som en dimensjon i 

en GVC-analyse.  

Romlig sett har de globale verdikjedeanalysene av kaffe et overveidende makrofokus. I dette 

ligger det at analysene ser på den overordnede strukturen på et globalt nivå, men overser relasjoner 

og forhold på lokalt (mikro) nivå som påvirker verdikjeden som helhet: Hva skjer på kaffeplantasjene 

og hvilke effekt har dette på verdikjeden? Temaet er fraværende og samtlige analyser av kaffekjeden 

ignorerer forholdene på mikronivået i produksjonssystemet. Analysene risikerer derfor å utelate 

viktige faktorer i produksjonssystemet, og kan i så måte ikke sies å oppfylle kravene til en holistisk, 

helhetlig nettverksanalyse. Kritikken mot GVC-rammeverket må dog sees i sammenheng med 

rammeverkets formål. Et spørsmål som ulmer i bakgrunnen er hvorvidt GVC- rammeverket søker å 

være et teoretisk rammeverk, en teori, eller om global verdikjede- tilnærmingen skal forståes som et 

konsept og en metodologi kun egnet for meso- analyser av verdikjeder? Altså et analysenivå mellom 

de store makroanalysene (for eksempel WST) og analysene på et mikronivå (hva skjer på “farmen”?). 

I så fall kan det synes mer hensiktsmessig å regne rammeverket som et analytisk verktøy, som kan 

suppleres med andre tilnærminger. Et eksempel er Agergaard, Fold & Gough (2010) som ser på 

hvordan den rurale-urbane dynamikken i Afrika og Asia blir påvirket av levekår, mobilitet og 

markedet. I deres studier kombinerer de Global Value Chain- rammeverket, nærmere bestemt 

verdikjedeanalyser for kakao og ananas, med et annet teoretisk rammeverk, nemlig 

levekårsrammeverket. Levekårsrammeverket har et mikrofokus der husstanden utgjør 

analyseenheten. Tilnærmingen undersøker de ulike faktorene som utgjør levekårene, og kartlegger 

ulike tilgang, aktiviteter og kapitaler, som for eksempel naturlig kapital, fysisk kapital, menneskelig 

kapital, sosial kapital og finansiell kapital (Ellis 2000).  Altså kan en si at mens GVC- rammeverk med 

et makrofokus på de overordnede strukturene, har levekårrammeverket har et overveiende 

mikrofokus på husstandsnivå. Kombinasjonen av de to analytiske rammeverkene har derfor resultert 

i en helhetlig analyse rundt vareproduksjonen av kakao og ananas.   

Analyseapparat i GVC er preget av å være uferdig og begrepsbruket er kaotisk. I analyser av 

styringsstrukturen for agrikulturelle kjeder er det tydelig at begrepsapparatet kommer til kort. Det er 

med andre ord et tydelig behov for å utvikle et fullverdig analyseverktøy for verdikjeder i 

landbruksektoren. Et videre arbeid med typologien for styringsstrukturer er nødvendig. Gereffis, 

Humphreys & Sturgeons (2005) arbeid på dette feltet er i så måte et skritt i riktig retning. Videre 

danner det akademiske samarbeidet en bred plattform for videre teoriutvikling. Dette er av 

betydning da samarbeidet klart og tydelig symboliserer en utvikling der Global Value Chain-

rammeverket beveger seg mot en tverrfaglig retning uten politiske konnotasjoner, og dermed også 
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en nødvendig distansering fra rammeverkets teoretiske utledning.  Det vil si en utvikling mot å være 

et nøytralt analytisk rammeverk uten føringer til avhengighetsteorien. 
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7. Avslutning 

Samtidig som det har det skjedd en renessanse av kaffekonsumet og en “kaffeboom” i Nord, har 

kaffebøndene i Sør opplevd en “kaffekrise”. Dette blir i litteraturen referert som et kaffeparadoks. 

Den globale verdikjeden for kaffe er kjennetegnet av en svært ujevn fordeling av overskudd, og 

profittandelen som tilfaller kaffebøndene er særs liten og alarmerende. GVC- analysene avdekker at 

en av årsakene ligger i en maktubalanse i styringsstrukturen, med store internasjonale aktører i den 

ene enden og små kaffebønder i den andre enden. Videre viser verdikjeden for kaffe en tydelig 

kobling mellom kultur, konsum og produksjon. Et funn i GVC- analysene er at verdiskapningen først 

og fremst skjer i knutene med markedsføring og salg. Utviklingen av et nisjemarked og en 

differensiering i kaffemarkedet tyder på at kaffe er i ferd med å miste sine trekk som råvare. Det vil si 

en utvikling der kaffe blir “de-commodified”, og får en økt markedsverdi gjennom bruk av 

symbolverdier og kulturelle attributter. Det er først og fremst er kaffebrenneriene og 

kaffeforhandlerne som evner å tilegne kaffen en merverdi og dermed kaprer den største 

profittandelen. Altså avdekker GVC- analysene av kaffe en utvikling der kaffe har en enorm 

potensiale for profitt, og at en økonomisk vekst på bakgrunn av råvareeksport er mulig. Derimot er 

det tydelig at kaffebøndene har en enorm utfordring i konkurransen om å ta del i de verdiskapende 

prosessene i verdikjeden. Dette tyder på at de nasjonale myndighetene fortsatt har en rolle å utspille 

i den globale kaffeproduksjonen, både i reguleringen av det globale markedet for kaffe, men ikke 

minst i tilretteleggingen for markedsføring og salg av kaffen. Med andre ord synes en jevnere 

fordeling av makt og overskudd i den globale verdikjeden for kaffe å være vanskelig uten en mer 

progressiv stat. Slik sett bør fremtidige GVC-analyser av kaffe i større grad fokusere på statlig 

påvirkningskraft og sette statens rolle under lupen.  Videre har GVC- analyser av kaffekjeden et 

overveidende makrofokus, og videre forskning bør i større grad analysere forholdene på det lokale 

nivået i produksjonssystemet.    

Global Value Chain- analysene er utførlige, og gir et svært sammensatt bilde av det globale 

produksjonsnettverket for kaffe. Likevel er det klart at rammeverket er ungt og fremdeles under 

utvikling. Dette gjelder særlig for analyser av verdikjeder i landbrukssektoren. Analyser av 

kaffekjeden avdekker at de eksisterende kategoriene i GVC- rammeverket for å beskrive en 

verdikjedes styringsstruktur kommer til kort. En videreutvikling av rammeverkets begrepsapparat og 

metodologi synes derfor nødvendig. Videre illustrerer verdikjeden av kaffe viktigheten av et kulturelt 

aspekt i en vareproduksjon, og en nedfellelse av kultur som en femte dimensjon i det teoretiske 

rammeverket for GVC- analyser synes derfor å være på plass. 
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