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Den här guiden är till för dig som vill få inspiration och vägledning 
i kommunikationen kring Fairtrade och Fairtrade-märkta produkter. Här 
får du hjälp att stärka ditt varumärke samtidigt som du kommunicerar 
kring Fairtrade på ett trovärdigt sätt. 

Guiden innehåller verktyg och förslag på texter och budskap du kan 
använda i marknadsföring av Fairtrade, men även riktlinjer kring hur 
Fairtrade-märket får användas när du vill ta fram eget material. Dessutom 
hittar du tips på hur du kan använda Fairtrades färdiga pluggannonser och 
banners i både tryckt och digitalt material.

Om det är något du saknar eller undrar över, så tveka inte att höra av dig 
till oss. Vi guidar dig gärna och är glada för att du vill vara med och sprida 
information och kunskap om Fairtrade. För när fler väljer Fairtrade-märkta 
produkter, bidrar det till att ännu fler odlare och anställda, med egen kraft, 
kan förbättra sin arbets- och levnadssituation. Det börjar med Fairtrade!

Välkommen!
Foto: S

antiago E
ngelhardt
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För korrektur av material, skicka det till cm@fairtrade.se. Vi svarar 
inom 3-5 arbetsdagar för korrektur. Var gärna ute i god så att det 
finns tid för eventuella justeringar.
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Organisationslogotypen representerar  
Fairtrade Sverige som organsiation och 
används endast av Fairtrade Sverige.

Certifieringsmärket för bomull används på 
produktförpackningar och i marknadsföring av 
Fairtrade-certifierad bomull i kläder eller andra 
textilier.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner  
som engagerar sig för rättvis handel och etisk  
konsumtion. Logotypen används enbart av  
kommuner som blivit officiellt diplomerade av  
Fartrade Sverige. 

Programmärken för bomull, kakao och 
socker används på produktförpackningar 
och i marknadsföring av företag som väljer att 
köpa in en Fairtrade-certifierad råvara som en 
del av sitt hållbarhetsarbete, till exempel för en 
specifik produktserie.

Nästan nio av tio konsumenter känner idag till Fairtrades 
certifieringsmärke som sitter på över 2 600 produkter. 
Många av dessa produkter finns i våra matbutiker, på 
arbetsplatser och på serveringar. Som konsument kan 
du även stöta på Fairtrade på andra sätt. Till exempel 
genom märket för Fairtrade-certifierad bomull, guld 
eller produkter som ingår i Fairtrades råvaruprogram. 
Men även genom Fairtrades organisationslogotyp, 
diplomeringen Fairtrade City eller i olika kampanjer som 
Fairtrade driver.

Så möter du Fairtrade
VARUMÄRKE

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att 
odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering 
med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Märkena nedan har specifika riktlinjer och användningsområden. Vill 
du använda dessa eller har frågor kring produktförpackningar kontakta 
cm@fairtrade.se.

Certifieringsmärket för guld används 
i marknadsföring av produkter med 
Fairtrade-certifierat guld.

Fairtrades certifieringsmärke är kärnan i vår verksamhet och är det 
märke som skall användas i kommunikation kring Fairtrade-märkta 
produkter samt för generell kommunikation om Fairtrade.
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ta fram ditt eget material
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Att kommunicera Fairtrade – checklista

Använd din egen grafiska profil. Med ett tydligt eget formspråk 
– färger, fonter och bilder – signalerar du att det är just du som är 
avsändare av materialet och budskapet, inte Fairtrade Sverige. 

Se till att ditt varumärke är större och mer framträdande än  
Fairtrade-märket. Placera ditt varumärke på tydlig ”avsändarplats”, 
större och mer framträdade än Fairtrade-märket. 

Fairtrade-märket ska aldrig stå ensamt, utan en förklarande text. 
Se förslag på texter och budskap i kapitlet ”Fairtrade i text”.

När du visar en produkt på bild, exponera förpackningen så att  
Fairtrade-märket syns. Förtydliga gärna att produkten är Fairtrade- 
märkt genom att placera märket i direkt anslutning till produkten.

På mörk bakgrund används Fairtrade-märket med vit 
®-symbol, på ljus bakgrund med svart ®-symbol. Glöm 
inte frizonen! Läs mer i kapitlet ”Fairtrade-märket” och 
ladda ned Fairtrade-märket från Fairtade Sveriges hemsida, 
http://fairtrade.se/foretag/ladda-ned-och-anvand-market/

Skicka alltid ditt material till Fairtrade Sverige (cm@fairtrade.se)
för godkännande före användning. Redaktionellt bruk undantaget. 
På så sätt säkerställer vi att Fairtrade-märket används på korrekt sätt. 
Räkna med 3 – 5 arbetsdagar för svar.

Specifika riktlinjer gäller för produktförpackningar och vid 
kommunikation kring Fairtrade City. Kontakta Fairtrade Sverige 
(cm@fairtrade.se) för mer information.

Möjligheterna att kommunicera ditt engagemang för Fairtrade 
är många. Du kan till exempel lyfta fram enskilda eller flera 
Fairtrade-märkta produkter, att du deltar i eller arrangerar events 
eller utbildningar kopplade till Fairtrade. Du kan också lyfta ett 
engagemang för Fairtrade som ambassadör för Fairtrade, som en del 
av en hållbarhetssatsning eller som medlem i Föreningen för Fairtrade 
Sverige. 

Ta gärna fram eget material, men glöm inte att Fairtrade är en oberoende 
certifiering och din garanti för att en produkt uppfyller internationella 
Fairtrade-kriterier. Trovärdighet och tydlighet är avgörande för all användning 
av vårt namn och certifieringsmärke, så att konsumenten förstår vad som är 
Fairtrade-märkt och vad som inte är det. Det tjänar alla på.
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generell kommunikation

ARBETSPLATSEN 
Vi är medlemmar i Föreningen för 

Fairtrade Sverige. 

Vår verksamhet har ett tydligt 
hållbarhetsfokus. I allt vi gör vill vi minimera vår 
påverkan på miljön, hushålla med resurserna 
och bidra till att människor får sina rättigheter 
tillgodosedda på arbetsplatsen. Detta är ingen 
tillfälligt trend, utan en utveckling som vi och 
många företag ser som en naturlig del i vårt 
ansvar gentemot kommande generationer.  

Vårt hållbarhetsarbete har många olika 
komponenter, varav en viktig del är att inköp 
av Fairtrade-märkta produkter och försäljning 
till våra slutkonsumenter. Genom 
Fairtrade-märket signalerar vi till omvärlden att 
vi är ett 

ansvarstagande företag och att vi erbjuder 
våra kunder möjligheten att göra skillnad 
genom sina vardagliga köpval. Ju fler vi blir 
som väljer Fairtrade-märkta produkter, desto 
större skillnad kan vi göra för de människor 
som producerar de varor vi konsumerar varje 
dag. 

FAIRTRADE: Ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete

Genom att erbjuda 
Fairtrade-märkt kaffe och te 
ger vi kunderna möjlighet att 
välja schyssta produkter.

i denna maskin
är Fairtrade-märkt.

Te, Fairtrade-märkt

Oavsett vilken kanal du använder, eller vad som marknadsförs och 
kommuniceras kring Fairtrade är det viktigt att det alltid framgår att 
Fairtrade är en oberoende certifiering, inte en märkning på företag 
eller organisation, och inte en generell ”symbol för rättvisa”. 

Fairtrade-märket laddar du ned på 
http://fairtrade.se/foretag/ladda-ned-och-anvand-market/.
Är du osäker på vilket budskap och vilka texter du kan koppla till märket, 
se då kapitlet ”Fairtrade i text”.

Låt det tydligt framgå att Fairtrade är en certifiering och att 
certifieringen här är en del av ett bredare hållbarhetsarbete.

Sida i broschyr om företags hållbarhetssatsning

Använd er egna grafiska profil, så 
som färger, fonter och formspråk. 
Avsändaren ska vara tydlig.

Använd er gärna av våra banners och 
pluggannonser för att informera om 
Fairtrade.

Syftet behöver vara tydligt, till exempel 
”Utbilda dig till ambassadör för 
Fairtrade” eller liknande.

Utbildningsaffisch och liknande 
informationsmaterial

Bordsryttare och annat material på 
arbetsplats

Är allt som serveras på arbets-
platsen Fairtrade-märkt? Om ja, 
låt det framgå i texten. Om nej, 
specificera produkt för produkt.

Lyft gärna fram ditt medlemskap 
i Föreningen för Fairtrade 
Sverige, om så är fallet. Undvik 
att skriva ”medlem i Fairtrade”.

Läs mer på fairtrade.se

Väljer du Fairtrade-märkta 

produkter skapar du möjligheter 

till förändring. Du bidrar till att 

odlare och anställda, med egen 

kraft, kan förbättra sina arbets- 

och levnadsvillkor. För vägen ut 

ur fattigdom går genom en  

hållbar handel, som leder till 

ekonomisk, social och miljö-

mässig utveckling. 

 

det börjar  
med fairtrade!

STUDIEFÖRBUNDET

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Utbilda dig till ambassadör för Fairtrade!

STUDIEFÖRBUNDETS
LOGOTYP

Här är alla bananer, choklad, 
kaffe och te Fairtrade-märkt.
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marknadsföring av produkter
Säljer och marknadsför du Fairtrade-märkta produkter? Visa då upp 
dina produkter på ett tydligt och tilltalande sätt, med dig själv som 
framträdande avsändare och med Fairtrade-märket som ”signal” 
till konsumenten att råvaran i produkten har odlats under schyssta 
förhållanden för människa och miljö.

Det viktigt att det tydligt framgår vilken produkt det är som är 
Fairtrade-märkt och att märkningen avser just produkten, inte företaget 
bakom produkten.

Tydlig avsändare och egen grafisk profil 
(färger, fonter och formspråk).

Fairtrade-märket syns tydligt exponerat på 
produkten.

Grundprincipen är att det alltid bör finnas en 
text eller ett budskap som talar om vad som 
är Fairtrade-märkt. 

Om ett större och förtydligande Fairtrade- 
märke placeras på avstånd (fristående) från 
produkten behövs en kort förklarande text 
bredvid märket. Om det placeras direkt intill 
produkten behövs ingen text.

Har du frågor kring vad du kan och 
inte kan kommunicera? Kontakta oss 
gärna genom cm@fairtrade.se för vidare 
diskussioner.



9

Skyltmaterial i butik och annonser

Tydlig avsändare och egen grafisk profil (färger, fonter och 
formspråk).

Fairtrade-märket syns tydligt exponerat på produkten. Förtydliga 
gärna med ett något större Fairtrade-märke intill produkten.

Om det finns plats, lägg gärna in en faktaruta om Fairtrade på 
lämplig plats tillsammans med Fairtrade-märket. Alternativt kan 
du använda någon av Fairtrade Sveriges färdiga banners/pluggar 
som en del av marknadsföringen. Se kapitlet ”Använd Fairtrades 
material”.

”VI HAR UTBILDAT KVINNORNA. SÅ NU FINNS DET MÅNGA YRKESVERKSAMMA KVINNOR HÄR SOM OCKSÅ DRIVER SINA EGNA GÅRDAR. VI VILL ATT ALLA SKA VARA DELAKTIGA.”
Isabel Robles Amador är sedan 
många år medlem i kaffekoopera-
tivet FEDECARES, som bildades 
1985 och blev Fairtrade-certifierat 
fyra år senare. Hon har odlat kaffe 
hela livet och vet hur det är att 
leva och arbeta under svåra för-
hållanden, inte minst som kvinna. 
– Jag var fast i hushållet. Födde 
barn, lagade mat, tvättade. Jag 
hade inte ens möjlighet att gå i 
skolan, eller gå på möten. Det 
fick mig att må dåligt. Men ge-
nom kooperativet förstod jag hur 
viktigt det är med utbildning. För 
när man studerar lär man sig mer 
och förstår saker. Det är mindre 
risk att man blir lurad.

Med åren har hon tagit en 
alltmer aktiv roll i kooperativet, 
framförallt i fråga om att stärka 
andra kvinnor och sprida vidare 
den kunskap som hon själv har 
förvärvat genom olika kurser och 
utbildningar i kooperativets regi. 
– Vi kunde börja med rättvis 
handel och vi kunde utbilda 
kvinnorna. Så nu finns det många 
yrkesverksamma kvinnor här som 
också driver sina egna gårdar. De 
har lärt sig att bruka jorden. Vi vill 
att kvinnorna ska vara delaktiga. 
Och jag vill fortsätta jobba för att 
kvinnorna ska få den kunskap 
som jag har fått.

Isabel Robles Amador
Kaffeodlare, Dominikanska republiken Varje gång du väljer Faitrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer på fairtrade.se

KAFFEKAFFE 59:-
2 för

9:90/kg

39:-

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Exempel på en hyllvippa vid butikshyllan.

30:-
2 för

Fairtrade-bananer
Klass 1. Dominikanska republiken.

Varumärke
Rosor 5-pack.

Alla våra produkter
är Fairtrade-märkta

PRODUKT

PRODUKTPRODUKTPRODUKT
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Hotell, restaurang och café

VARUMÄRKE

Köp nio koppar Fairtrade-märkt 
ka�e och få den tionde GRATIS.

Americano 
Cappuccino
Espresso

Äppeljuice
Appelsinjuice
Morotsjuice

Latte 
Mocha
Macchiato

Cafémeny

Allt vårt ka�e är Fairtrade-märkt

VARUMÄRKE

Allt vårt ka�e 
är Fairtrade-märkt

VARUMÄRKE

Köp nio koppar Fairtrade-märkt 
ka�e och få den tionde GRATIS.

Americano 
Cappuccino
Espresso

Äppeljuice
Appelsinjuice
Morotsjuice

Latte 
Mocha
Macchiato

Cafémeny

Allt vårt ka�e är Fairtrade-märkt

VARUMÄRKE

Allt vårt ka�e 
är Fairtrade-märkt

Americano* 
Cappuccino*
Espresso*
Latte* 
Mocha*
Macchiato*

Varm choklad*
Te*
Milk shake
Äppeljuice

MENY

* Fairtrade-märkt ka�e, te och varm choklad

Americano 
Fairtrade cappuccino
Fairtrade latte

Fairtrade chocolate mu�n
Blueberry mu�n

Espresso 
Mocha
Macchiato

Fairtrade menu 

We sell Fairtrade certi�ed products

Caféer som serverar 100 procent 
Fairtrade-märkt inom en viss produkt- 
grupp – t ex kaffe, te och/eller choklad 
– har möjlighet att använda certifierings- 
ringsmärket på muggar, medföljt av en 
text i stil med ”Allt vårt kaffe är Faitrade- 
märkt” samt gärna Fairtrades profiltext. 

Avsändaren är tydlig i budskap och/
eller grafisk form.

Fairtrade-märkta  
produkter märks ut 
med en asterisk och en 
text som beskriver vilka 
produkter som finns
tillgängliga. 

Använd inte begrepp 
såsom ”Fairtrade-meny” 
eller ”Fairtrade-café”. 
Fairtrade är en produkt-
märkning, inte ett namn 
på menyer/caféer.

Om det Fairtrade-märkta 
utbudet är grupperat 
tillsammans, väl avskilt 
från det övriga sortimentet 
behöver inte asterisk 
användas.

Används formuleringen 
”Allt kaffe är Fairtrade- 
märkt”, tänk då på att 
det inkluderar bryggkaffe, 
espresso och koffeinfritt.

Säljer du Fairtrade-märkt i vendingmaskin? Kontakta då oss på 
cm@fairtrade.se för specifiika riktlinjer och vägledning.

Marknadsför gärna Fairtrade på till exempel menyer, muggar och 
gatupratare. Men tänk på att det är viktigt att det framgår exakt vilka 
produkter som är Faritrade-märkta och att Fairtrade-märket bara får 
användas för produkter som är certifierade av Fairtrade.

Tydlig avsändare och egen grafisk profil 
(färger, fonter och formspråk).

Då Fairtrade-märket placeras friståen-
de från produkten behövs en text eller 
ett kortare budskap. 

Budskapet ”Välj Fairtrade-märkt kaffe” 
fungerar både i situationer där allt kaffe 
är Fairtrade-märkt och när endast nå-
gon eller några sorter är det. Förtydliga 
inne i butiken, vid kaffesorterna och på 
menyn, vad som är Fairtrade-märkt. 

Gatupratare eller affisch i skyltfönster
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BUTIKEN

Internet och sociala medier 
Användningen av Fairtrade-märket på internet och i sociala 
medier följer samma principer som för tryckt material. Tydlig 
avsändare och relevant användning av Fairtrade-märket 
bygger trovärdighet för såväl ditt varumärke som för Fairtrade. 

Fairtrade-märket laddar du ned på 
http://fairtrade.se/foretag/ladda-ned-och-anvand-market/. Är du 
osäker på vilket budskap och vilka texter du kan koppla till märket, 
se då kapitlet ”Fairtrade i text”. Men glöm inte att du kan använda 
Fairtrade Sveriges färdiga banners, lämpliga för både hemsidor och 
sociala medier. Läs mer i kapitlet ”Använd Fairtrades material”.

Glöm inte att all användning av Fairtrades certifieringsmärke, 
även i digitala kanaler, skall godkännas av Fairtrade. Skicka in 
till cm@fairtrae.se för godkännande, så sätt säkerställer vi att 
Fairtrade-märket används på korrekt sätt. Räkna med 3 – 5 
arbetsdagar för svar.

Välj Fairtrade-märkt
i vårt sortiment!

>> HANDLA FAIRTRADE-MÄRKT HÄR!

Avsändarens varumärke 
är skilt från Fairtrade- 
märket. 

Kort text om Fairtrade 
ligger i anslutning till  
Fairtrade-märket.

Budskap och Fairtrade- 
märke har en tydlig 
koppling till val av 
Fairtrade-märkta varor. 

Mörk choklad
VARUMÄRKE

Ljus choklad
VARUMÄRKE

Mörk choklad
VARUMÄRKE

Ljus choklad
VARUMÄRKE

Mörk choklad
VARUMÄRKE

Ljus choklad
VARUMÄRKE

Marknadsför gärna Fairtrade genom Facebook, Twitter och 
Instagram, kanske genom att lyfta fram en Fairtrade-märkt produkt 
på kampanj eller genom att visa upp foton från provsmakningar, 
butiksskkyltningar, fikapauser, utbildningar eller liknande. 

Skriv en kort och engagerande text om varför och hur du är 
engagerad för Fairtrade.

Använd gärna Fairtrade Sveriges egna banners, för både hemsidor  
och sociala medier. Se mer i kapitlet ”Använd Fairtrades material”.
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använd fairtrades material
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trycksaker och butiksmaterial
Använd gärna Fairtrades färdiga material. Beställ eller ladda ner 
material direkt från från www.fairtrade.se. På vår hemsida hittar du 
bland annat annat butiks- och kampanjmaterial, roll-ups, profilknappar, 
filmer och t-shirts.

Här ser du bilder på ett urval av vårt material. Har du önskemål kring nytt 
material eller andra format, kontakta oss på cm@fairtrade.se för vidare 
diskussioner.

Skyltar i A4 och A5 Hyllvippa och hyllkantsetikett

Hyllskyltar i A6 Pallsvep

Affischer i 50x70 och 70x100

Golvställ Takskyltar

Bordsryttare, 3-sidig, 3 olika versioner
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banners och pluggannonser

Studieförbundet
Utbilda dig till 
ambassadör för Fairtrade!

På www.fairtrade.se kan du ladda ned banners och pluggannonser 
i olika format, små och stora, liggandes och ståendes, med korta 
budskap eller längre texter.

Dessa banners och pluggannonser kan ge ett extra mervärde på webben 
eller i tryckt material, när du marknadsför Fairtrade-märkta produkter. 
Men de fungerar också bra för dig som vill lyfta fram ditt engagemang för 
Fairtrade i ett mer generellt perspektiv. Hittar du inte format som passar, 
kontakta oss så hjälper vi dig.

Odlarcitat Kampanjbanner
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bilder
Förmedla gärna kopplingen mellan produktion och konsumtion 
genom bilder.

I bildbanken på Fairtrade Sveriges hemsida finns bilder som är fria för 
användning i samband med kommunikation om Fairtrade. Tänk bara på att 
användningen av bilden alltid ska vara direkt kopplad till text/information 
om Fairtrade och/eller Fairtrade-märkta produkter.
http://fairtrade.se/resursbank/resurs/bilder/
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fairtrade i text
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Namnet Fairtrade
Fairtrade är en oberoende certifiering. I första hand refererar 
vi till produkter som är Fairtrade-märkta, i andra hand som 
Fairtrade-certifierade. Uttrycket ”certifiering” används i övrigt oftast 
för att referera till de Fairtrade-certifierade producenterna eller till 
Fairtrade-certifierad råvara. 

Vid behov av kortare uttryck går det också att kommunicera 
Fairtrade-kaffe och Fairtrade-producenter.

I vissa fall går det bra att använda enbart grundformen av namnet 
Fairtrade, såsom vid kommunikation kring engagemanget för Fairtrade, 
kännedomen om Fairtrade och ambassadörer för Fairtrade. 

Vid referens till själva certifieringsmärket använder vi uttrycket 
Fairtrade-märket eller Fairtrade-märkningen. 

Vid kommunikation kring den svenska verksamheten för Fairtrade 
används namnet Fairtrade Sverige (eller Fairtrade Sweden 
i internationella sammanhang). Vid specifik referens till juridiskt namn 
används Fairtrade Sverige AB respektive Föreningen för Fairtrade 
Sverige.

Vårt namn – Fairtrade – skrivs alltid i ett ord och med versalt F. 
Relationen mellan Fairtrade och fair trade (rättvis handel) finns 
beskriven på  
http://fairtrade.se/lara-mig-mer/faq/kategori/andra-markningar-och-rattvis-handel/

Fairtrade® är ett varumärke som ägs av Fairtrade Sverige AB och  
Fairtrade International.

Varje litet val i butiken kan göra skillnad. Men när valet enbart handlar om att köpa den billigaste varan, då är det någon annan som får betala det verkliga priset – ofta i form
av dåliga arbetsvillkor och skador på miljön.Så här behöver det inte se ut, det inser allt �er företag och konsumenter idag. 

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framföralltsyftar till att gynna första ledet av 

handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst. Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för förändring och utveckling. Det börjar med Fairtrade!

FAIRTRADE GER FRAMTIDSTRO

Fairtrade handlar om 
människan bakom 
produkten.
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Korta säljande texter
Nedanstående texter är Fairtrades profiltexter. De används för att 
i korthet beskriva Fairtrade. De används ofta tillsammans med 
certifieringsmärket men ibland även som delar i en längre text om 
Fairtrade. Avsluta gärna med en hänvisning till Fairtrade Sveriges 
hemsida. 

Välj Fairtrade-märkta produkter och bidra till att 
odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering 
med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. 

Läs mer på www.fairtrade.se

Eller kortare ... 

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att 

odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom  

kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

HOTELLFRUKOST
Här serverar vi Fairtrade-märkt te. 

Specifika texter gäller för produktförpackningar och vid 
kommunikation kring Fairtrade City. Kontakta Fairtrade Sverige 
(cm@fairtrade.se) för mer information.

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att 
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom 
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 
 
Läs mer på www.fairtrade.se
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Budskap om köp eller utbud

Ofta handlar ett budskap om att uppmana till köp eller informera om utbud. 
Om allt kaffe på ditt café är Fairtrade-märkt går det till exempel att skriva ... 

Vi serverar Fairtrade-märkt kaffe ! 
Allt vårt kaffe är Fairtrade-märkt!

Men om det även finns annat kaffe, som ej är Fairtrade-märkt, 
behöver budskapet vara mer specifikt kopplat till valet, till exempel ...

Här kan du välja Fairtrade-märkt kaffe! 
Fråga efter Fairtrade-märkt kaffe när du fikar!

Har du svårt att välja budskap? Använd då gärna följande:  
Välj Fairtrade-märkt när du handlar! Ett enkelt sätt att göra 
skillnad.

Profilerande budskap

Det går också bra att skapa ett mer unikt och profilerande budskap 
som framhäver din satsning på Fairtrade och som samtidigt stärker 
ditt eget varumärke. Då är det bra att tänka på följande:

Undvik att koppla Fairtrade till annat varumärke genom budskap 
som skapar beroendeförhållanden, till exempel att ”butikskedjan X 
samarbetar med Fairtrade” eller ”Fairtrade gillar Linas Café”. 

Det behöver vara tydligt vem som är avsändare av budskapet. Placera 
budskapet på avstånd från Fairtrade-märket och utgå från din egen 
grafiska profil för att tydliggöra att det är du som är avsändare.
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Fairtrade i en faktaruta
Nedanstående text lämpar sig bra som faktaruta om Fairtrade. 
Den ger en kort beskrivning av Fairtrade samt kopplingen till 
Fairtrade International och de internationella Fairtrade-kriterierna. 
I mån av utrymme kan även utbudet lyftas fram. Placera gärna 
certifieringsmärket på lämpligt ställe i/vid faktarutan.

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare 
och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 
Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för 
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling 
i länder med utbredd fattigdom. 

 
•  Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 
•  Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet 
•  Barnarbete och diskriminering motverkas 
•  Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas 
•  Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja 
bland, till exempel kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, 
bananer och annan färskt frukt, juice/läsk, ris, quinoa, glass, socker, 
kryddor, nötter, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa 
Fairtrade-märkt vin, blommor, sportbollar, och produkter som innehåller 
Fairtrade-certifierad bomull.

Fairtrade är en oberoende certifiering och den svenska representanten  
i Fairtrade International. 

Läs mer på www.fairtrade.se

Roll-up med faktaruta
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Fairtrade i längre text
Vill du beskriva Fairtrade i lite längre text? Använd gärna texten 
här nedanför som utgångspunkt. På www.fairtrade.se hittar du mer 
information om de internationella Fairtrade kriterierna, certifiering 
och kontroll med mera.

Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. 
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med 
uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och 
handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling.

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som 
baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön 
– en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av 
handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.

Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom 
bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en 
stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring 
– och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handels-
kedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier 
för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling: Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till 
en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket 
ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga 
handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett 
minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och 
köpare.

Social utveckling: Vid försäljningen av råvaran får odlarna en 
Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle 
och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur 
och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska 
användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i 
demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland 
annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.
 
Miljömässig utveckling: Fairtrades miljökriterier handlar bland annat om 
förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, 
skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och 
buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används 
ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket 
ger odlaren ett ytterligare högre pris för råvaran, utöver minimipriset och 
premien.

På marknaden finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter, 
bland annat Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, 
bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, 
snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, 
rosor, bollar, och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. 
Fairtrade International utvecklar kriterier och fungerar som stöd för 
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Kontrollerna 
utförs av Flocert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med 
ISO 17065-ackreditering. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett 
tjugotal länder.

Läs mer på www.fairtrade.se
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Tonläge i text – vikten av trovärdiget
Undvik sammankoppling med annat varumärke

Fairtrade är en oberoende certifiering. En Fairtrade-märkt produkt 
förmedlar att produkten är handlad i enlighet med internationella 
Fairtrade-kriterier. Viktigt för trovärdigheten är att Fairtrade aldrig framstår 
som en märkning på företag, organisationer, städer eller platser där 
Fairtrade-märkta produkter säljs. 

Med detta som utgångspunkt är det viktigt att Fairtrade inte 
sammankopplas direkt med annat varumärke genom budskap som 
skapar beroendeförhållanden, till exempel att ”butikskedjan X samarbetar 
med Fairtrade” eller ”Fairtrade gillar Linas Café”. Kommunicera istället till 
exempel ”Här kan du köpa Fairtrade-märkta produkter!” 

Förmedla en sanningsenlig bild av kriterierna

Trovärdighet skapas också genom att förmedla en sanningsenlig bild av 
Fairtrade och de internationella Fairtrade-kriterierna. Det är till exempel 
felaktigt att hävda att Fairtrade-kriterierna förbjuder alla former av 
barnarbete eller att märkningen är en garanti för facklig anslutning. Det 
är däremot sant att kriterierna förbjuder att barn anställs som arbetskraft, 
att barnarbete motverkas genom en förbättrad familjeekonomi samt att 
anställda har rätt att organisera sig fackligt.

Huvuddragen för de internationella Fairtrade-kriterierna finns beskrivna på 
www.fairtrade.se.

Foto: Fairtrade Sverige
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fairtrade-märket
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Certifieringsmärket – form, frizon och storlek 
Fairtrade-märket har alltid den form och frizon som anges nedan,  
inklusive®-symbolen som är en obligatorisk del av Fairtrade-märket. 
Svart ® vid ljus bakgrund och vise versa. 

Certifieringsmärket laddas ned från 
http://fairtrade.se/foretag/ladda-ned-och-anvand-market/. Fyll i formuläret 
längst ner på sidan, därefter länkas du vidare till en annan sida där märket 
kan laddas ner i en zip-fil.

Certifieringsmärket omges av en vit ram 
som alltid ska ingå, oavsett bakgrund. 
Vid ljus bakgrund används svart ® och 
vid mörk bakgrund används vit ®.

Runt certifieringsmärket finns en frizon, 
motsvarande halva FAIRTRADE-mär-
kets bredd. Frizonen är ett minimiav-
stånd till annan grafik, text eller bild. 
Samma minimiavstånd gäller även till 
ytterkanten på det material där certifie-
ringsmärket ska användas. 

Certifieringsmärket ska vara porportionerat efter storleken på 
trycksaken. Riktlinjer för certifieringsmärkets storlek vid olika 
format kan du se nedan. 

 Storleksguide Max          Min  
 (bredd) (bredd)      (bredd)

 A1 (594 x 841 mm) 66 mm      60 mm  
 A2 (420 x 594 mm) 46 mm      42 mm 
 A3 (297 x 420 mm) 33 mm      31 mm  
 A4 (210 x 297 mm) 21 mm      19 mm  
 A5 (148 x 210 mm) 17 mm      15 mm  
 A6 (105 x 148 mm) 15 mm      13 mm
 A7 (74 x 105 mm) 13 mm      11 mm
 A8 (52 x 74 mm) 11 mm        7 mm
 

A5: 17 mm A6: 15 mmA4: 21 mm

X 1/2 X1/2 X

1/2  
X
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Certifieringsmärket – FELAKTIG ANVÄNDNING

© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011 FAIRTRADE Certification Mark Guidelines 19

CERTIFICATION MARK
MAINTAINING THE MARK

INCORRECT USE  
OF THE MARK

It is important that the appearance of the 
FAIRTRADE Certification Mark is protected. 
The Mark must never be altered, recreated 
or distorted in any way.

The Mark has a registered trademark 
symbol ®, which must always appear  
and sit outside the keyline.

The FAIRTRADE Certification Mark files 
provided by Fairtrade International are the 
only versions that can be used.

Old versions of the Mark
Please make sure to use the most recent 
version of the Certification Mark. The Mark 
has been updated in 2011 and all previous 
versions of the Mark must be replaced.

The Mark must always be 
shown in an upright position 
and never tilted

The Mark must not be 
stretched or skewed out  
of proportion or have  
rounded edges

The Mark must not be 
reproduced in any single colour 
other than black or white

The Mark must not be changed 
in any way

The colours, type and 
trademark symbol must  
never be changed

Do not use old versions  
of the Mark with a black  
keyline inside the roundel

The Mark must not be framed 
nor incorporated into a design

Do not remove any elements 
from the Mark

Fairtrade-märket ska alltid 
vara upprätt.

Färger, font och ®-symbol 
får inte ändras. 

Äldre version med svart linje 
i blått och grönt fält. 

Fairtrade-märket får inte 
sträckas ut eller skevas. 
Originalproportionerna ska 
alltid bibehållas.

Fairtrade-märket finns  
i svartvitt, men inga andra 
färger används. 

Fairtrade-märket har aldrig 
någon inramning, utöver 
den vita ramen som syns då 
bakgrunden är annat än vit. 

Alla grundelement är 
obligatoriska. Ingenting 
kan tas bort. 

PRODUKT

Fairtrade-märket får inte stå 
som ensam avsändare.

Fairtrade-märket får inte placeras 
i något design-element.
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DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Fairtrade Sverige 
Åsögatan 119 
116 24 Stockholm 
Sverige

Telefon: +46 (0)8 1220 89 00 
E-post: info@fairtrade.se

www.fairtrade.se


