
Att Fairtrade-märka 

sammansatta produkter
Uppdaterad 2017-01-24

Från läsk och kakor till müsli och sylt – möjligheterna för Fairtrade-certifierade
sammansatta produkter är många. Bara på den svenska marknaden finns i dag fler 
än 800 Fairtrade-märkta sammansatta produkter! 

                                                                    Exempel på 
                 sammansatta   
                 fairtrade-märkta  
produkter som finns i dag:

 cashewnötssmör
 chokladdryck
 chokladkakor
 chokladpudding
 chokladpålägg
 chutney
 energidryck
 energybars
 glass
 godis
 iste
 jordnötssmör
 kaffedryck (frappucino)
 kakor och andra bakverk
 läsk
 marmelad
 müsli
 pasta
 saft
 sylt
 yoghurt

Kriterier för märkning av sammansatta produkter
Syftet med kriterierna för sammansatta produkter är att företag skall kunna märka 

produkter som består av flera ingredienser samt generera största möjliga nytta för 

odlarna. För sammansatta produkter, som till exempel godis kakor eller glass, finns 

det därför ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man skall kunna märka sin 

produkt.

• Allt som finns att tillgå som Fairtrade-certifierade ingredienser i en produkt skall 

också vara det, till exempel socker, kakao, nötter och vanilj i bakverk. Detta inklu-

derar även sammansatta ingredienser samt derivat (ingrediens bildat eller härlett ur 

något annat).

• Minst 20 procent av det totala innehållet i en sammansatt produkt skall vara 

Fairtrade-certifierat för att man skall kunna märka produkten.

• I en produkt där tillsatt vätska (vatten/mejeriprodukter) utgör minst 50 procent av 

produkten kan den exkluderas från uträkningen. Obs! Gäller även juice från koncen-

trat men inte färskpressad. Den måttenhet som används för att beräkna procentsat-

sen bör vara samma måttenhet som används på förpackningen.

... mindre än 50 procent vätska
I detta exempel består en glass av:

• 45 procent grädde

• 25 procent Fairtrade-socker

• 25 procent jordgubbspuré (som färdig ingrediens, som det ej finns Fairtrade-kriterier för)

• 5 procent artificiella smakämnen (som det ej finns Fairtrade-kriterier för)

Eftersom det är mindre än 50 procent tillsatt vätska (vatten/mejeriprodukt) görs beräkningen 

på den totala vikten/volymen. Total mängd Fairtrade-certifierade ingredienser i glassen 

är alltså 25 procent.

... mer än 50 procent vätska
I detta exempel består en läsk av:

• 94 procent vatten

• 5 procent Fairtrade-socker

• 1 procent artificiella smakämnen (som det ej finns Fairtrade-kriterier för)

Vattnet utgör mer än 50 procent av produkten och har här exkluderats det från beräkningen.

Total mängd Fairtrade-certifierade ingredienser i läsken är alltså 83 procent, 

exkluderat vatten.

Exempel på beräkning av Fairtrade-innehåll för en produkt med ...



Att märka sammansatta produkter

Undantag 
Målet är alltid att allt som finns att tillgå som Fairtrade i en produkt också skall vara det. Detta är dock inte alltid genomförbart

av olika anledningar. Undantag för användning av en icke Fairtrade-certifierad ingrediens i stället för en certifierad ingrediens

kan beviljas för en period på maximalt 2 år. Den totala mängden Fairtrade-certifierat innehåll måste fortfarande uppgå till minst

20 procent. Som underlag för undantag inkluderas skriftligt svar från tre leverantörer, kontakta Fairtrade för tips på 

leverantörer. Skäl för undantag är:

Brist på tillgång

Ingrediensen är tillfälligt inte tillgänglig på grund av naturkatastrof, torka, strejk, krig eller liknande. 

Undermålig kvalitet

Kvaliteten på den tillgängliga ingrediensen orsakar tekniska problem i produktionen. 

Nya kriterier

När kriterier för en ny råvara tas fram beviljas automatiskt ett undantag på två år. 

Ej tillgänglig ingrediens

Avser en ingrediens eller derivat för vilken det finns Fairtrade-kriterier men som för tillfället inte finns att tillgå som Fairtrade-

certifierad på marknaden.

Se lista på för tillfället ej tillgängliga ingredienser på Fairtrade Internationals hemsida:
www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-04-21_Unavailable_Ingredient_list.xlsx

Ingredienser under omställning

Avser en ingrediens som inte till 100 procent går att få tag i som Fairtrade på grund av brist på tillgång. Ingrediensen finns på 

marknaden men volymerna är inte tillräckliga för att nå upp till 100 procent. Företaget måste ha en skriftlig plan för att säker-

ställa att ingrediensen i framtiden kommer att nå upp till 100 procent Fairtrade*.

*Minst 20 procent av varje ingrediens under omställning måste vara Fairtrade-certifierad när produkten licensieras. Inom ett år måste procentsatsen ha ökat till minst 
50 procent.  Ingrediensen måste uppnå 100 procent i enlighet med den överrenskomna planen så fort volymerna är tillgängliga på marknaden.

Skyddad ursprungsbeteckning

Avser ingredienser som har en skyddad ursprungsbeteckning till exempel Appellation d’origine controlee, Denominación de 

origen, Districtus Austria Controllatus, Denominação de Origem Controlada, etc.

Samtliga råvaror som det finns Fairtrade-kriterier för i dagsläget finns på Fairtrade Internationals hemsida: http://www.fairtrade.net/793.html
Läs mer om sammansatta produkter här: http://www.fairtrade.net/composite-products.html
Kriterier för sammansatta produkter hittar du här under Section 2.2:
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/2011-06-08_GTS_EN.pdf

! För mer information om sammansatta produkter kontakta Cecilia Jaukkuri produktansvarig för sammansatta produkter på 

Fairtrade. Du når henne på telefon 08-12 20 89 02 och e-post: cecilia.jaukkuri@fairtrade.se

Att Fairtrade-märka en ny produkt
Kontakta oss om du har funderingar kring en 

sammansatt produkt som du vill Fairtrade-märka 

så hjälper vi dig med de nödvändiga stegen 

i processen. En produktspecifikation ska skickas 

in för godkännande. Förpackningen ska också 

godkännas utifrån riktlinjer som finns i Fairtrades 

manual för produktförpackningar som du får från 

Fairtrade Sverige.

Vi ser fram emot att höra från dig! Foto: Linus Hallgren


