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innehåll

DEN HÄR HANDBOKEN är för er som är delaktiga i Fairtrade City- och Fairtrade region-arbetet – för 
er som är med i styrgruppen eller är involverade på andra sätt. Handboken ger en samlad översiktlig 
bild över diplomeringarnas innebörd, vägledning för arbetet med dem samt överblick över det stöd 
och de verktyg som finns till ert förfogande. Den är tänkt att ge en grund som ni kan utgå ifrån för att 
forma ert eget arbete lokalt eller regionalt.

Handboken är även användbar för er som vill veta mer om Fairtrade City och Fairtrade region, 
såsom kommuner eller regioner som är intresserade av att bli diplomerade.
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Introduktion – Fairtrade City och Fairtrade region
Diplomeringarna är verktyg för er att möta de risker som finns 
i produktionen av varor som konsumeras inom kommunen 
eller regionen. De ger er möjlighet att arbeta strukturerat för 
att den konsumtion som sker ska främja mänskliga rättigheter, 
etisk konsumtion och rättvis handel – i enlighet med Agenda 
2030. Motsvarande diplomeringar, som internationellt kallas 
Fair Trade Towns, finns i ett 30-tal länder världen över.

Bakgrund
Fairtrade City och Fairtrade region är del av en internationell rörelse 
för rättvis handel och etisk konsumtion. Internationellt kallas det 
för Fair Trade Towns. Garstang i Storbritannien var världens första 
Fair Trade Town efter initiativ av ideella krafter inom den engelska 
biståndsorganisationen Oxfam. Garstang diplomerades år 2001 av Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges 
motsvarighet i Storbritannien, som då lanserade initiativet nationellt.

Fair Trade Towns har sedan dess spridits över världen. I dag finns runt 2 000 Fair Trade Towns i ett 30-tal 
länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Diplomeringarna koordineras av olika 
organisationer för rättvis handel. Det diplomeringarna har gemensamt är att de handlar om att på den lokala 
nivån verka för en rättvis handel globalt.

I Sverige lanserades konceptet Fairtrade City 2006 och först ut att diplomeras var Malmö. Sedan dess 
har det tillkommit många fler. Konceptet Fairtrade region är en utveckling av det engagemang som finns 
i Sverige med Fairtrade City-diplomeringen. Fairtrade region-diplomeringen har funnits sedan 2015 då 
Region Västmanland var först ut att diplomeras.

Fairtrade City
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, 
i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och 
civilsamhället lokalt, och arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.

Diplomeringen innebär att kommunen bedriver ett strukturerat och aktivt arbete för rättvis handel och 
etisk konsumtion, genom informations- och engagemangsaktiviteter i lokalsamhället samt genom att krav 
ställs på rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.

Fairtrade region
Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet 
med Agenda 2030. Arbetet med diplomeringen förankras i regionfullmäktige eller motsvarande, och leds av 
en styrgrupp med representanter från olika delar av regionen.

Diplomeringen innebär att regionen bedriver ett strukturerat och aktivt arbete för rättvis handel och etisk 
konsumtion, genom informations- och engagemangsaktiviteter inom regionen samt genom att krav ställs på 
rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.

Läs mer under Kommun och region på fairtrade.se

Fairtrade City och 
Fairtrade region 
är diplomeringar 
till kommuner och 
regioner som på lokal 
och regional nivå 
verkar för en hållbar 
konsumtion och rättvis 
handel. 

https://fairtrade.se/kommun-och-region/
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Agenda 2030 och rättvis handel
Fairtrade City och Fairtrade region är konkreta verktyg för ert 
Agenda 2030-arbete. Det handlar om att genom rättvis handel 
och en etisk konsumtion bidra till att vi når målen.

Agenda 2030
De 17 globala målen för hållbar utveckling Sustainable Development 

Goals syftar till att till år 2030 utrota den extrema fattigdomen, 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. 
Målen antogs av FN:s generalförsamling i september 2015 och 
är en uppföljning och breddning av Millenniemålen 2000 – 2015.
Implementeringen av de globala hållbarhetsmålen går under namnet Agenda 2030.

Diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region har direkt koppling till att nå Agenda 2030, inte minst 
mål 12 som handlar om att säkerställa en hållbar produktion och konsumtion.

Rättvis handel
Rättvis handel är ett handelssamarbete för global utveckling och fattigdomsbekämpning. Det handlar 
framförallt om produkter där det finns hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter, där rättvis handel 
innebär ett aktivt arbete för bättre villkor för de människor som odlar och producerar våra varor.

Aktörer för rättvis handel
Arbetet för rättvis handel samlar en mängd individer, organisationer, nätverk, företag och offentliga aktörer 
som verkar för detta. För er som kommuner och regioner är rättvis handel en väg att arbeta för ansvarsfull 
och hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030.

Andra lördagen i maj varje år infaller World Fair Trade Day, den internationella dagen för rättvis handel. 
Dagen uppmärksammas av många olika aktörer världen över som är med i arbetet för en mer rättvis handel.

Fairtrade City-arbetet har direkt koppling till 
Agenda 2030, något som Umeå kommun lyfter 
fram.

I den kartläggning och nulägesbeskrivning av 
Agenda 2030 i Umeå som gjordes under 2018 
konstateras följande i nulägesbeskrivningen kop-
plad till mål 12: Diplomeringen som en Fairtrade 

City stärker Umeå kommuns arbete för en hållbar 

utveckling som värnar om mänskliga rättigheter 

och bidrar till att nå de globala målen i Agenda 

2030.

Green Umeå har skapats som paraply för 
miljöarbetet i kommunen. På greenumea.se 
presenteras goda exempel på arbete som görs 
i Umeå och som bidrar till att nå de globala 
målen. Där framhålls hur Fairtrade City-arbetet 
är ett konkret verktyg för att nå målen, inte minst 
mål 1 och mål 12. 

En hållbar konsumtion 
och en rättvis 
världshandel är 
förutsättningar för att 
vi ska kunna uppnå 
de globala målen i 
Agenda 2030.

Exempel: umeå

http://greenumea.se


5

Definition av rättvis handel
Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en 

mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och 

garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd.

Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja 

producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den 

konventionella internationella handelns regler och praxis.

Definitionen har erkänts av Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Europeiska kommissionen.

Fairtrade City och Fairtrade region är verktyg för Agenda 2030

Centrala mål som ni genom Fairtrade City- och Fairtrade region-arbetet bidrar till att 
uppfylla:
Mål 1: Avskaffa fattigdom i alla former och ge alla människor en chans till ett värdigt och tryggt liv.
Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och ett hållbart 
jordbruk.
Mål 5: Uppnå jämställdhet, stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 8: Verka för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, produktiv och full sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 12: Säkerställa hållbar produktion och konsumtion.
Mål 13: Vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.
Mål 17: Stärka verktygen för implementering och förbättra det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling.
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Kriterier för diplomeringarna
Här beskrivs kortfattat kriterierna för Fairtrade City respektive Fairtrade region. För mer 
information, se ansökningsdokumenten som finns på Fairtrade Sveriges hemsida. Fördjupning 
och vägledning kring de olika områdena finns i övriga delar av handboken.

Mer information hittar du under Kommun och region på fairtrade.se. Där finns även information om den 
diplomeringsavgift som tas ut årligen.

1. Rättvist handlade produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

1. Styrgruppen
Arbetet leds av en styrgrupp med 
representanter från hela lokalsamhället – från 
kommunen (politiker och tjänsteperson), 
näringslivet och civilsamhället. Två av 
ledamöterna ska ha roll som styrgruppens 
ordförande och kontaktperson gentemot 
Fairtrade Sverige. En person i styrgruppen 
ska även ha rollen som engagemangs- och 
ambassadörskontakt.

2. Kommunens ansvar
Kommunen har ett ansvar att medverka i 
styrgruppen, till exempel genom att samordna 
Fairtrade City-arbetet. Minst en tjänsteperson 
och minst en politiker tillsätts som representant 
i styrgruppen. En av tjänstepersonerna ges 
uppdraget att vara kontaktperson gentemot 
Fairtrade Sverige. Kommunen ska också 
konsumera rättvist handlade produkter1 och 
ha målsättning för ökad andel av den offentliga 
konsumtionen som uppfyller dessa krav. 
Andelen rättvist handlade produkter ska öka 
kontinuerligt.

3. Utbud
Lokal samverkan för rättvis handel sker. Som 
del i detta ska samarbete etableras med minst 
en butik och minst ett serveringsställe som 
säljer/serverar rättvist handlade produkter.

4. Informations- och 
engagemangsarbete
Styrgruppen ansvarar för att samordna 
och arrangera minst fyra informations- och 
engagemangsinsatser om rättvis handel varje 
år samt att redovisa dessa. Minst en aktivitet 
ska vara publik för kommunens medborgare. 
Styrgruppen redogör också för på vilket sätt 
de kommunicerar att kommunen är Fairtrade 
City-diplomerad.

Fairtrade City

https://fairtrade.se/kommun-och-region/
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2. Rättvist handlade produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

2. Styrgrupp
Styrgruppen leder och samordnar arbetet med 
rättvis handel i regionen. Styrgruppen kan 
exempelvis bestå av representanter från olika 
delar av regionen, relevanta fackförbund och 
från en eller flera Fairtrade City-diplomerade 
kommuner i regionen. En kontaktperson 
ska vara länk mellan Fairtrade Sverige och 
styrgruppen.

3. Konsumtion/Upphandling
Regionen ska konsumera rättvist handlade 
produkter2 och ha målsättning för ökad 
andel av den offentliga konsumtionen som 
uppfyller dessa krav. Det ska också finnas 
en handlingsplan för hur målen skall nås. 
Andelen rättvist handlade produkter ska öka 
kontinuerligt.

4. Utbud
Ett gott utbud av rättvist handlade produkter 
inom regionen säkerställs genom att minst 
en fjärdedel av invånarna i regionen bor i en 
Fairtrade City-diplomerad kommun.

5. Informations- och 
engagemangsarbete
Regionen ska bedriva ett aktivt informations- 
och engagemangsarbete kring rättvis handel 
och etisk konsumtion, exempelvis genom 
information till regionens anställda. Styrgruppen 
ansvarar för att minst två informationsinsatser 
på regional nivå genomförs per år.

Fairtrade region

1. Politiskt stöd
Arbetet med rättvis handel ska ha politiskt 
stöd genom beslut i regionfullmäktige, 
landstingsfullmäktige eller likvärdig 
organisation.
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Årlig förnyelse av diplomering
Fairtrade City och Fairtrade region innebär en 
förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till 
förändring och förbättring. Därför ingår också krav på 
kontinuerlig vidareutveckling av arbetet för en mer rättvis 
handel och etisk konsumtion i hela kommunen eller regionen.

Förnyelseansökan
Varje år skickar ni som är diplomerade kommuner och regioner in en 
förnyelseansökan och redovisning till Fairtrade Sverige.

Vartannat år genomförs en stor ansökan och vartannat år en liten 
sådan. Den stora förnyelseansökan är mer omfattande och i den 
redovisas förändringar från de två senaste åren samt planering för det 
kommande året. I den mindre ansökan redovisas endast planerade 
informations- och engagemangsaktiviteter för kommande år samt styrgruppens sammansättning.

Information om vilken ansökan er kommun eller region ska lämna in finns under Kommun och region på 
fairtrade.se. Där finns även information om den diplomeringsavgift som tas ut årligen.

Styrgruppens 
kontaktperson 
ansvarar för att 
ansökan skickas in 
senast sista februari 
varje år. Status som 
diplomerad behålls 
så länge ansökan 
för respektive år blir 
godkänd.

Borås Stads hållbarhetsstrateg och Fairtrade-samordnare vid omdiplomeringen 2019

Foto: Fairtrade C
ity B

orås

https://fairtrade.se/kommun-och-region/
https://fairtrade.se/kommun-och-region/
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Årets Fairtrade City
Årets Fairtrade City utses bland de kommuner som gör en stor 
förnyelseansökan, och som lämnar in ansökan i tid.

Bedömningen utgår ifrån uppgifter i den stora förnyelseansökan och 
två huvudsakliga områden: strategiskt arbete samt informations- och 
engagemangsarbete.

Följande frågor ligger till grund för bedömningen:
1. Hur ser andelen rättvist handlade produkter ut i offentlig sektors 
inköp?
2. Har betydelsefulla målsättningar satts?
3. Har handlingsplan tagits fram för att nå målen?
4. Har man arbetat för ett betydelsefullt informations- och engagemangsarbete?
5. Har man arbetat utåtriktat gentemot arbetsplatser, företag och föreningar?

ESKILSTUNA

Hewan Temesghen, generalsekreterare
Föreningen för Fairtrade Sverige

Fairtrade City Eskilstuna är ett föredöme vad gäller engagemang och arbete för rättvis 

handel. Det finns en kontinuitet och bredd i arbetet, ett stort engagemang och samverkan 

med olika lokala aktörer i de informationsaktiviteter som genomförs. Det finns en god 

representation i Fairtrade City-styrgruppen ifrån både kommunen, civilsamhället och 

näringslivet. Eskilstuna är också ett föredöme vad gäller offentlig upphandling av rättvist 

handlade produkter och initiativtagare till ett regionalt samarbete mellan Fairtrade City-

kommuner i Mälardalsregionen.

Årets Fairtrade City 2018

Foto: Linus H
allgren
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Styrgruppen i Örebro tar emot 

utmärkelsen Årets Fairtrade City 

2017

Örebro och Eskilstuna har båda utmärkt sig i sitt 
arbete inom ramen för Fairtrade City-diplomerin-
gen och blivit utsedda till Årets Fairtrade City.

Örebro blev Årets Fairtrade City 2017.
Motivering: Fairtrade City Örebros engagemang 

är ett föredöme vad gäller det strategiska arbetet 

i den offentliga upphandlingen och konsumtionen 

av rättvist handlade produkter. I arbetet med 

offentlig upphandling finns det särskilda rutiner 

för att säkerställa att inköp av varor inte leder till 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det 

sker också ett ambitiöst arbete med informa-

tionsaktiviteter som riktar sig både internt inom 

kommunen, till civilsamhället och näringslivet.

Eskilstuna blev Årets Fairtrade City 2018. 
Motivering: Fairtrade City Eskilstuna är ett 

föredöme vad gäller engagemang och arbete för 

rättvis handel. Det finns en kontinuitet och bredd 

i arbetet, ett stort engagemang och samverkan 

med olika lokala aktörer i de informationsaktiv-

iteter som genomförs. Det finns en god rep-

resentation i Fairtrade City-styrgruppen ifrån både 

kommunen, civilsamhället och näringslivet. Eskil-

stuna är också ett föredöme vad gäller offentlig 

upphandling av rättvist handlade produkter och 

initiativtagare till ett regionalt samarbete mellan 

Fairtrade City-kommuner i Mälardalsregionen.

Exempel: Örebro och Eskilstuna

Foto: Fairtrade C
ity Ö

rebro
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Styrgruppen
Styrgruppen är navet i det strategiska arbetet för en mer 
rättvis handel och etisk konsumtion i den egna kommunen 
eller regionen.

Som styrgruppsmedlemmar har ni ett viktigt uppdrag, både genom 
att vara med i det gemensamma Fairtrade City- eller Fairtrade region-
arbetet samt genom att ta med frågan om rättvis handel och etisk 
konsumtion till de sammanhang där ni själva är verksamma – såsom 
i kommunens arbete, i företaget eller föreningen där ni verkar samt i 
era personliga kontakter.

Genom att vara en del 
av styrgruppen och 
dess arbete bidrar 
ni till uppfyllandet 
av Agenda 2030 – 
inte minst mål 12 
som handlar om att 
säkerställa en hållbar 
produktion och 
konsumtion.

Styrgruppens sammansättning
I en Fairtrade City ska styrgruppens sammansättning ha en bred samhällelig mångfald från:

 � kommunen, genom minst en tjänsteperson som kan komma från exempelvis kommunlednings-
kontoret, miljöförvaltning, konsumentvägledning, inköpsenhet, näringslivsenhet eller kommunika-
tionsavdelning

 � politiker som drivs av frågorna och är aktiva i kommunpolitiken

 � näringslivet, till exempel ifrån företagsförening, butik, hotell, restaurang, café, servicestation 
eller liknande

 � civilsamhället, till exempel från Föreningen för Fairtrade Sveriges medlemsorganisationer, andra 
organisationer som verkar för hållbar konsumtion och rättvisefrågor samt enskilda privatpersoner 
som är engagerade av frågan.

I en Fairtrade region ska styrgruppen ha en bred representation från regionen. Styrgruppen kan 
bestå av en befintlig ledningsgrupp, såsom regionstyrelsen, eller en grupp med representanter från 
exempelvis: 

 � olika delar av regionen

 � relevanta fackförbund

 � en eller flera Fairtrade City-diplomerade kommuner i regionen.

Det kan skilja sig åt hur styrgruppen ser ut och arbetar beroende på vad som fungerar för er och hur 
ni väljer att strukturera arbetet i just er kommun eller region.
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Hur styrgruppen för Fairtrade City formas och 
ser ut kan variera utifrån vad som fungerar i varje 
kommun, förutsatt att kravet på representation 
från hela lokalsamhället uppfylls.

När Sollefteå blev en Fairtrade City 2018 
organiserades arbetet så att de som ingår i 
Konsumentdelegationen också blev styrgrupp 
för Fairtrade City. Där fanns redan representanter 
från kommunen, civilsamhället och näringslivet, 
och utöver delegationens ledamöter så togs även 

några ytterligare personer in. Därmed kunde ett 
redan befintligt forum användas.

Det skapades även en tjänstemannagrupp för 
att leda arbetet internt inom kommunen – med 
hållbarhetsstrateg, upphandlingsansvarig, ko-
stchef, konsumentrådgivare och kommunikatör. 
Tjänstemannagruppen ansvarar för att sprida 
information internt i kommunen, ta fram statistik 
och öka möjligheterna för etisk upphandling och 
inköp.

Exempel: sollefteå

Specifika uppdrag i styrgruppen
I en Fairtrade City utses, bland ledamöterna, en kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige, en ordförande 
för styrgruppen och en ambassadörskontakt. Ambassadörskontakten kan vara samma person som 
kontaktperson eller ordförande. I en Fairtrade region utses en person till kontaktperson gentemot Fairtrade 
Sverige och en till ordförande för styrgruppen.

Fairtrades kontaktperson i styrgruppen är en person från kommunens eller regionens förvaltning. 
Kontaktpersonen har ansvar för att samordna arbetet i styrgruppen, att förnyelseansökan skickas in i 
februari varje år, att hålla kontakt med Fairtrade Sverige och förmedla information vidare till styrgruppen.

Styrgruppens ordförande ansvarar för att tillsammans med kontaktpersonen planera styrgruppens arbete 
och hålla i styrgruppens möten. Kontaktpersonen eller ordförande sänder löpande information från Fairtrade 
Sverige vidare till styrgruppens samtliga ledamöter. 

Ambassadörskontakten (för Fairtrade City) ansvarar för arbetet med lokalt engagerande. Personen kan vara 
samma som kontaktperson eller ordförande, alternativt vara någon annan av ledamöterna i styrgruppen.

Kontaktuppgifter till styrgruppen
Uppgifter om kontaktperson, ordförande och ambassadörskontakt 
behöver uppdateras löpande och skickas till Fairtrade Sverige när 
förändring sker, för att ni ska kunna nås av relevant information. 
Kontaktuppgifter till styrgruppens övriga ledamöter uppdateras hos 
Fairtrade Sverige en gång per år, i samband med förnyelseansökan. 

Styrgruppsarbetet
Det är viktigt att både tjänstepersoner och politiker, likväl som övriga representanter i styrgruppen, medges 
tid och resurser för uppdraget för att säkerställa kvalitet i arbetet och kontinuerlig utveckling. 

Exakt hur arbetet i styrgruppen organiseras är upp till varje Fairtrade City och Fairtrade region. Det 
viktigaste är att arbetet fortgår kontinuerligt för att säkra planering, engagemang och önskat resultat.

Flera styrgrupper gör en årsplanering för arbetet. Den kan innehålla såväl syfte och mål med arbetet 

Informera Fairtrade 
Sverige vid byte av 
kontaktperson eller 
ordförande.
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Stöd i ert arbete
Som Fairtrade City och Fairtrade region får ni stöd i ert arbete med rättvis handel och etisk 
konsumtion. Här ser ni en översikt över stödfunktioner som finns till för er.

I Karlstad Fairtrade City har det länge funnits 
en bred representation i styrgruppen – från kom-
munen, livsmedelsbutiker, en stor hotellkedja, 
kaffeföretag, kyrkor, studieförbund, lärosäten och 
fackförening. Där har styrgruppen haft roterande 
möten, som hållits hos olika representanter i 
styrgruppen.

Vid mötena har styrgruppen först gått igen-

om frågor som rör rättvis handel och Fairtrade 
City-arbetet, och sedan även pratat om andra 
hållbarhetsfrågor som är aktuella hos värden för 
mötet och de andra medlemmarna. Bland de 
ämnen som tagits upp finns minskning av mats-
vinn i handeln och el-laddning av bilar.

Styrgruppens möten har därmed blivit ett nät-
verk för hållbarhetsfrågor i Karlstad.

samt vilka informations- och engagemangsinsatser som ska genomföras som andra viktiga hållpunkter för 
året, såsom tid för sammanställning av den offentliga konsumtionen av rättvist handlade produkter och tid 
för arbetet med förnyelseansökan. Ofta görs en kartläggning av befintliga evenemang och händelser som 
kommer äga rum i kommunen eller regionen där frågorna om rättvis handel kan lyftas.

Exempel: karlstad

Fairtrade Sveriges hemsida
Under Kommun och region på fairtrade.se 
finns en hel del information om diplomeringarna 
samlat, samt material att använda. På andra 
delar av Fairtrade Sveriges hemsida hittar ni 
även annan användbar information inom olika 
områden samt generellt material att använda 
och beställa.

Intranät (kommer vintern 2019)
Det finns, från vintern 2019, ett intranät som 
Fairtrade City och Fairtrade region har tillgång 
till. Kontaktpersonen får inloggningsuppgifter 
samt riktlinjer och guide för intranätet.

Intranätet är exklusivt för diplomerade 
kommuner och regioner, som ett komplement 
till Fairtrade Sveriges hemsida, handboken 
och informationsbrev. Där samlas information, 
mer konkreta tips, verktyg och material kring 
de olika områden som ryms inom ramen för 
diplomeringsarbetet.

Intranätet är en plattform för samling och 
delning av filer, men det är även ett forum 
för kommunikation mellan styrgruppen och 
Fairtrade Sverige, samt kommunikation mellan 
diplomerade kommuner/regioner. Intranätet gör 
det möjligt för er att lyfta frågor med varandra 
samt utbyta erfarenheter, tips och goda 
exempel.

https://fairtrade.se/kommun-och-region/


13

Informationsbrev
Informationsbrev till alla Fairtrade City och 
Fairtrade region går ut via e-post ungefär 
sex till åtta gånger per år, med information 
som ni behöver ta del av i ert arbete samt 
omvärldsbevakning kring rättvis handel och 
etisk konsumtion.

Mottagare för informationsbreven är 
styrgruppens kontaktperson och ordförande, 
som i sin tur behöver skicka det vidare till 
resten av styrgruppen. Dela gärna relevant 
information vidare även till andra som är 
involverade i Fairtrade City- och Fairtrade 
region-arbetet hos er.

Utöver de ordinarie informationsbreven görs 
särskilda utskick vid specifika händelser eller 
frågor som behöver informeras om.

Utbildningar
Det finns digitala utbildningar som passar 
både för styrgruppsmedlemmar och andra 
involverade i Fairtrade City- och Fairtrade 
region-arbetet. Utbildningarna, och mer 
information om dem, finns på fairtrade.se.

Ambassadörsutbildningen
Ger en grund i rättvis handel och Fairtrade. 
Utbildningen är 1,5 h och går bra att dela 
upp och ta en bit i taget. Utbildningen kan 
genomföras enskilt eller i grupp.

Agenda 2030-utbildning (från vintern 2019)
En utbildning kring Agenda 2030 kopplat till 
rättvis handel och Fairtrade, där en del är 
specifikt framtagen för er som Fairtrade City 
och Fairtrade region.

För ytterligare stöd
Välkomna att höra av er till projektledarna för Fairtrade City 
och Fairtrade region vid frågor och för ytterligare stöd, via 
fairtradecity@fairtrade.se. Fler kontaktuppgifter hittar ni under 
Kontakt på fairtrade.se

Tips! Filmer finns på 
Fairtrade Sveriges 
Youtube-kanal.

Foto: Jonas W
estling

http://fairtrade.se
mailto:fairtradecity%40fairtrade.se?subject=
https://fairtrade.se/kontakt/
https://www.youtube.com/user/FairtradeSe
https://www.youtube.com/user/FairtradeSe
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Offentlig upphandling
En viktig del i Fairtrade City- och Fairtrade region-arbetet är att 
ni som kommuner och regioner systematiskt arbetar med rät-
tvis handel och etisk konsumtion i den offentliga upphandlin-
gen. Målsättning med arbetet är att andelen rättvist handlade 
produkter ska öka. Därigenom bidrar kommunen och regionen 
till att skapa förutsättningar för en hållbar produktion och kon-
sumtion (mål 12 i Agenda 2030).

Enligt Lagen om offentlig upphandling bör den upphandlande 
myndigheten beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn i 
offentlig upphandling (4 kap, 3 §) och ställa särskilda arbetsrättsliga krav när så är behövligt (17 kap, 4 §).

Som en del av diplomeringarna ansvarar kommunen och regionen för att beskriva dess målsättning och 
handlingsplan för ökad andel rättvist handlade produkter i den offentliga konsumtionen.

Rättvist handlade produkter i offentlig upphandling
Rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen avser produkter som följer principerna för rättvis 
handel och ILO:s kärnkonventioner samt att uppföljning (verifiering) sker genom en ackrediterad oberoende 
tredjepartscertifiering3.

International Labour Organization (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO:s 

kärnkonventioner innefattar bland annat förbud mot barnarbete, förbud mot tvångs- och straffarbete, 
rätten att organisera sig och lika lön för lika arbete oavsett kön. Principerna för rättvis handel innebär 
kostnadstäckande minimiersättning, prispremie för investeringar4, möjlighet till förfinansiering samt 
långsiktiga handelsrelationer mellan producenter och importörer. Principerna för rättvis handel har sitt 
ursprung ifrån de 10 principer om rättvis handel som World Fair Trade Organization (WFTO) tagit fram. Läs 
mer på ilo.org och wfto.com.

Detta innebär att krav på socialt ansvarsfull odling och rättvis handel ska ställas (se vidare 
Upphandlingsmyndighetens kriterie-Wizard) eller att följande skrivning används när så är relevant: Odlaren 

garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), 

långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt 

förfinansiering. Formuleringen är hämtad ifrån Max Havelaar-målet (C 368/10) i 
EU-domstolen.

För närvarande är det endast Fairtrade-certifieringen som uppfyller dessa 
krav, men det kan komma att förändras i framtiden.

Vägledning för att ställa krav
Upphandlingsmyndigheten har information om rättvis 
handel och hållbarhetskrav i offentlig upphandling samt en 
databas med hållbarhetskriterier. Se mer under Hållbarhet på 
upphandlingsmyndigheten.se

Det handlar om att 
minska risker för att 
skattepengar bidrar 
till kränkningar av 
mänskliga rättigheter 
eller bristande 
miljöhänsyn.

3. Med ackrediterad oberoende tredjepartscertifiering menas att den certifierade produkten är kontrollerad av en oberoende ackrediterad organisa-
tion, dvs inte samma som certifieringsorganisationen.
4. Det är producenterna själva som ska besluta om hur prispremien ska investeras.

http://ilo.org
http://wfto.com
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet
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I Kristianstad har arbetet inom den offentliga 
upphandlingen lett till att det köps in många olika 
produkter som följer kraven för rättvist handlade 
produkter. I kommunens livsmedelsupphandling 
från 2018, som gjordes tillsammans med ett antal 
andra kommuner, ställdes krav på rättvis handel 
och till följd av det syntes en tydlig skillnad.

Andelen rättvist handlat ökade för flera befintli-
ga produkter och nya produkter tillkom. Produk-
ter som redovisades 2019 och där det köpts in 

rättvist handlade alternativ i olika omfattning är 
bananer, kaffe, te, kakaopulver, chokladdryck, 
kryddor, socker, honung, mjuka chokladkakor, 
chokladbollar, konfektyr samt kokosmjölk och 
kokosolja.

Kommunen har även upphandlat konferen-
slokaler där kraven som ställts lett till att samtliga 
leverantörer vid fika erbjuder minst två produkter 
som följer kraven för rättvist handlade produkter.

Exempel: Kristianstad
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Det finns många produkter där rättvist handlade alternativ kan köpas in, såsom kaffe, te, kakao, bananer 

och annan färsk frukt, torkad frukt, socker, honung, nötter, kryddor, örter, oliver/olivolja, ris, quinoa, soja/

baljväxter, produkter med flera ingredienser (såsom sylt/marmelad, dryck, choklad, godis, kakor, müsli och 

glass), vin, blommor, bomull, hudvård och sportbollar.



16

Informations- och engagemangsarbete
Ett väl utformat informations- och engagemangsarbete är centralt för att åstadkomma en mer 
rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen och regionen. Målet är att öka kunskapen 
om rättvis handel och att det leder till handling. Arbetet kan se ut på många olika sätt och ni har 
stor möjlighet att utforma det efter era förutsättningar och er kontext – för att skapa förändring 
kring frågorna i just er kommun eller region.

Styrgruppen ansvarar för att det görs informations- och engagemangsinsatser om rättvis handel och 
etisk konsumtion varje år – minst fyra för Fairtrade City och minst två för Fairtrade region. En del av 
informationsarbetet är också att synliggöra att kommunen eller regionen är diplomerad samt vad det 
innebär.

Här hittar ni en översikt över stöd som finns tillgängligt för er i ert informations- och engagemangsarbete 
samt några tips på vägen. Mer information, tips och material kan ni hitta via övriga stödfunktioner (Se 
kapitlet Stöd i ert arbete).

Planering av arbetet
En informations- och engagemangsaktivitet kan se ut på många olika sätt. Det kan röra sig om alltifrån 
utåtriktade aktiviteter för allmänheten och aktiviteter riktade till specifika målgrupper till interna sådana inom 
kommunen, regionen, organisationen eller företaget. Det kan vara fysiska event eller informationsinsatser via 
kanaler såsom sociala medier, intranät eller press.

Aktiviteterna som ni gör kring rättvis handel kan med fördel kombineras med andra hållbarhetsfrågor 
såsom Agenda 2030, miljö/klimat och jämställdhet.

Arbeta gärna strategiskt i planeringen av era informations- och engagemangsaktiviteter för största 
effekt. Förslag på frågor ni kan utgå ifrån:

 � Hur kan vi tänka strategiskt i vårt informations- och engagemangsarbete?

 � Vilka målgrupper har vi och vilka vill vi fokusera på? Vilka är viktiga att nå?

 � Vilka befintliga forum och arrangemang finns redan i vår kommun/region där frågan om rättvis 
handel och etisk konsumtion kan lyftas? 

 � Vilken typ av insats kan vi göra?

 � Hur får vi störst effekt?

 � Vilka vill vi samverka med?

 � Hur ska vi planera kommunikationen kring en informationsinsats? Vilka kanaler kan vi använda?
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Rättvist handlade produkter vid aktiviteter
Olika rättvist handlade produkter kan gärna ingå, och lyftas, i informations- och engagemangsaktiviteter. I 
samband med dessa aktiviteter ställs inte lika höga krav på kvalitén av uppföljning (verifiering) av märkning 
som för rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen. Förutom Fairtrade-certifieringen kan 
ni då använda andra märkningar som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner, 
men där verifieringen av märket/certifieringen sker på andra sätt än via en ackrediterad oberoende 
tredjepartscertifiering. Andra märkningar kan till exempel vara WFTO och Fair for Life. Även andra rättvist 
handlade produkter inköpta via återförsäljare av Fair Trade-produkter går bra att använda.

Tips på aktiviteter

Redan befintliga 
arrangemang
Delta och samverka vid redan 
befintligt arrangemang inom 
kommunen eller regionen. 
Det kan vara i samband 
med något större event, en 
konsert, festival, parad, lokal 
fotbollsmatch, löpartävling, 
annat sportevenemang, 
företagsmässa, 
hållbarhetsmässa, 
marknadsdag, ko-släpp, 
nationaldagsfirande eller något 
annat som händer. Var på plats, 
informera, dela ut material, 
anordna tävling, bjud in personer 
som vill engagera sig och bjud 
på rättvist handlade produkter.

Anordna och samarbeta 
kring egna arrangemang
Ni kan förslagsvis ha event på 
torget, i parken, vid buss- och 
tågstationen, i ett köpcenter 
eller på annan allmän plats. 
Bjud in till event i stadshuset 
eller hos en organisation eller 
ett företag som finns med i 
arbetet. Servera schysst fika och 
ge information i samband med 
seminarium, näringslivsfrukost, 

vid besök hos olika 
verksamheter, teaterföreställning 
eller filmvisning. Anordna 
föreläsningar om rättvis handel, 
där fokus kan vara Agenda 
2030, en viss produkt, miljö och 
klimat, hållbart företagande, 
offentlig upphandling eller något 
annat som kan kopplas till ert 
arbete, som är aktuellt och som 
passar målgruppen. Använd 
den kompetens som finns i er 
styrgrupp och genom andra 
involverade i ert arbete, eller 
bjud in externa talare såsom 
experter, företagare, engagerade 
eller producenter.

Kommunikationsinsats
Det kan vara att skicka brev 
till arbetsplatser, företag 
och organisationer, göra 
pressmeddelanden, skicka 
insändare till press, göra särskild 
satsning via webb och sociala 
medier, informera internt inom 
kommunen, regionen eller andra 
verksamheter samt använda 
olika nyhetsbrev som går ut från 
aktörer involverade i ert arbete 
och som når olika målgrupper.

Tävlingar och utmärkelser
Utse årets schyssta företag i 

er kommun, hylla en person 
eller organisation som gjort 
något extra för rättvis handel 
och hållbarhet, eller dela ut 
stipendium till engagerade. 
Anordna tävlingar såsom 
tipspromenad, baktävling eller 
bildtävling på sociala medier.

Temadagar och högtider
Uppmärksamma rättvis handel 
och etisk konsumtion i samband 
med olika temadagar och 
högtider, såsom alla hjärtans 
dag, påsk, Fashion Revolution 
Day, World Fair Trade Day, 
kaffets dag, jul och andra dagar 
som lyfts i er kommun eller 
region.

Använd Fairtrade Sveriges 
årliga kampanjer
De kan anpassas för att lyfta 
era frågor: Fikautmaningen 
Fairtrade Challenge på våren 
och höstkampanjen v. 41–42.

Samarbeta med lokala 
aktörer
Aktörer såsom företag, butiker, 
hotell, restauranger, caféer, 
museum, organisationer, 
församlingar och engagerade 
personer.
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Baktävlingen Fair Bake anordnad av Karlstad Fairtrade City

När Malmö Fairtrade City hade 10 års-jubileum 
2016 så firades det med flera olika evenemang 
samt kommunikations- och informationsinsatser 
under hela jubileumsåret – där Fairtrade City och 
rättvis handel synliggjordes och uppmärksam-
mades.

De hade till exempel besök av rosproducenter 
från Kenya i samband med alla hjärtans dag 
samt anordnade event på gatorna i stan med 
fikabjudning och information. Det togs fram 
en portabel utställning som visades på olika 
ställen under året, bland annat i flera bibliotek. 
Malmö Fairtrade City deltog också vid lokala 
evenemang, såsom en fotbollsmatch med FC 
Rosengård. De samarbetade även med andra 
Fairtrade City-kommuner i Skåne-regionen i en 
gemensam informationsinsats i anslutning till 
tågen i regionen – det delades ut produkter och 
visades en informationsfilm på tågen.

Malmö Fairtrade City skapade en särskild 
slogan för deras jubileum: Schysst i Malmö, och 
använde #schysstimalmö på sociala medier. En 
tävling anordnades på Instagram där vinsten var 

schyssta produkter.
En viktig del var att tacka Malmös invånare för 

deras engagemang och för att de väljer schyssta 
produkter. Det gjordes bland annat genom 
utomhusannonser och inlägg i sociala medier 
med lokala kändisar och andra engagerade 
personer i Malmö.

I Ale har styrgruppen för Fairtrade City sedan 
2018 delat ut utmärkelsen Omtänksammast i 

Ale i samband med alla hjärtans dag. Alebor har 
kunnat nominera en person som visat omtanke 

i det stora eller lilla, lokalt eller globalt. 2019 blev 
vinnaren Inger från Nödinge som fick ta emot 
diplom, Fairtrade-märkt choklad och blommor.

Kommunen har i samband med detta 
kommunicerat i sina kanaler, såsom hemsida 
och sociala medier. Ett inslag om utmärkelsen 
och intervju med 2019 års vinnare finns på 
kommunens Youtube-kanal. Utmärkelsen har 
även fått uppmärksamhet i lokalpressen, där 
vinnarna porträtterats och intervjuats.

Exempel: Malmö och Ale

Foto: Frida G
ustafsson

https://www.youtube.com/user/Alekommun1/
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Eskilstuna Fairtrade City under fikakampanjen Fairtrade Challenge

Kommunikation och material
I ert kommunikationsarbete kan ni utgå från er egen kontext och forma kommunikationen utifrån den. Vid 
behov så finns vägledning och stöd för er. Nedan ges tips för kommunikation samt hänvisningar till verktyg 
och material som finns till ert förfogande. Ni hittar dessa via de andra stödfunktioner som finns (se kapitlet 
Stöd i ert arbete).

Hemsida
En grundläggande del av kommunikationsarbetet är att diplomerade kommuner och regioner informerar 
om diplomeringen och arbetet på kommunens eller regionens egen hemsida. Beskriv gärna vad syftet 
med diplomeringen är och vad den innebär, vilka personer som sitter med i styrgruppen, om kommande 
aktiviteter samt om hur invånare och olika aktörer kan involvera sig. Informera gärna om diplomeringen även 
på de hemsidor som tillhör övriga organisationer och företag som finns med i arbetet.

Sociala medier
För kommunikation i sociala medier kan ni göra på 
olika sätt:

 � Använd redan befintliga kanaler hos 
kommunen/regionen och andra aktörer som 
är involverade i ert arbete, såsom kommunens 
eller företagets officiella Facebook-sida.

 � Skapa egna kanaler specifikt för er Fairtrade 
City eller Fairtrade region.

 � Var med i gemensamma kanaler för 
hållbarhetsarbetet lokalt, om sådan finns. Där kan Fairtrade City-arbetet i så fall vara en del.

En separat guide finns för er som arbetar med Fairtrade City och Fairtrade region, och vill använda sociala 
medier i kommunikationen – med riktlinjer, exempel och tips för de vanligaste sociala medie-kanalerna.

Media
Arbeta gärna för att rättvis handel uppmärksammas i lokal och regional media. Ett bra sätt är att i samband 
med kampanjer, events, högtider och andra speciella händelser skriva insändare. Är nyheten av större slag? 
Bjud in eller prata med lokala 
medier inför planerade aktiviteter. 
Skicka pressmeddelanden 
till media vid särskilda beslut 
eller händelser, till exempel vid 
omdiplomering. Tänk även på att 
ha ett bildmaterial som skapar 
intresse.

Underlag för kommunikation
Det finns texter om Fairtrade 
City, Fairtrade region och 

Informationsfolder från Alingsås Fairtrade City

Foto: Fairtrade C
ity E

skilstuna



20

rättvis handel för er att utgå ifrån. Utöver generella 
informationstexter tas det också fram underlag, 
såsom insändarmallar, kring vissa specifika teman. 
Det finns även annat underlag såsom presentationer, 
bilder, filmer och rapporter.

Fairtrade City- och Fairtrade region-logotypen 
finns i olika format. Riktlinjer för användning av dem 
finns i Kommunikationsmanualen för Fairtrade City 

och Fairtrade region.

Framtagande av eget material
Ta gärna fram eget material för er Fairtrade City eller 
Fairtrade region som ett led i kommunikationen. 
Det kan förslagsvis vara informationsfolder, annons, 
roll-up, beachflagga, informationstavla eller 
profilprodukter såsom t-shirt, tygväska och choklad.

Vägledning och riktlinjer finns i 
Kommunikationsmanualen för Fairtrade City och 

Fairtrade region. Separata mallar finns dessutom för 
framtagande av material såsom roll-up, beachflagga 
och lokala diplom. Innan ni publicerar eller trycker 
ert material, skicka in det för godkännande till 
fairtradecity@fairtrade.se

Färdigt material
Det finns även färdigt informationsmaterial och 
utrustning som ni kan beställa eller låna.

Material för beställning: I Fairtrade Sveriges 
webbutik finns färdigt informationsmaterial att 
beställa eller ladda ner. Där finns även material för 
butiker, serveringsställen, arbetsplatser och skolor. 
Se butik.fairtrade.se.

Material för utlåning: Det finns banandräkter 
i vuxen- och juniorstorlek, kaffekossor och 
utställningsmonter som ni kan låna till event. 
Kontakta Fairtrade Sverige för bokning.

Allt material som ni producerar, 
både digitalt och tryckt, skickas 
före publicering eller tryck till 
fairtradecity@fairtrade.se för 
godkännande.

Schysst kaffe delas ut i samband med alla 

hjärtans dag, i muggar med en stämpel som 

Malmö Fairtrade City tagit fram

På spårvagnarna i Göteborg har det synliggjorts att 

kommunen är en Fairtrade City
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Idéer på samverkan
Lokalt engagemang och samverkan mellan olika aktörer 
inom civilsamhället, näringslivet, kommunen eller regionen är 
centralt för att åstadkomma det grundläggande målet som är 
en mer rättvis handel och etisk konsumtion inom er kommun 
eller region.

Samverkan med olika aktörer kan ske både genom att representanter från dem finns med i styrgruppen 
eller genom kontakt och samarbete på annat sätt. Här hittar ni några exempel och tips på målgrupper och 
samverkanspartners.

Civilsamhällesorganisationer
Knyt kontakt och se över samarbetsmöjligheter med civilsamhällesorganisationer inom er kommun eller 
region. Det kan vara alltifrån studieförbund, konsumentföreningar och fackförbund till organisationer som 
verkar inom bistånd, mänskliga rättigheter eller utvecklingsfrågor. Det kan också vara organisationer som 
driver helt andra frågor, där ni hittar en gemensam sak i att verka för en hållbar konsumtion och Agenda 
2030 genom rättvis handel. Bjud in till styrgruppen eller samverka i andra former.

Föreningen för Fairtrade Sveriges medlemsorganisationer
Föreningen för Fairtrade Sverige har ett 40-tal medlemsorganisationer, och representanter från dessa är 
ofta involverade i Fairtrade City- och Fairtrade region-arbetet. Se vilka medlemsorganisationerna är på 
fairtrade.se, och hör efter om det finns representanter i er kommun eller region att samverka med. 

Fairtrade City- och 
Fairtrade region-
arbetet handlar om 
samverkan. 

Föreningen för Fairtrade Sveriges medlemsorganisationer

http://fairtrade.se
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Ideellt engagerade
Lokalt engagemang kan finnas i många olika former och personer kan vara engagerade för rättvis handel på 
olika sätt. Det kan vara utbildade Fairtrade-ambassadörer som gått ambassadörsutbildningen, eller andra 
som är intresserade av rättvis handelsfrågor. Det kan också vara personer aktiva i en förening, församling, i 
en Fair Trade Shop, i ett företag eller i en grupp för hållbarhet inom en skola eller vid ett universitet. Personer 
som vill engagera sig kan vara med och, utifrån olika förutsättningar och intresseområden, bidra till det 
lokala Fairtrade City-arbetet.

Ambassadörer
Ambassadörsutbildningen kan ses som en 
grundutbildning i rättvis handel och Fairtrade. 
Den är digital, finns på fairtrade.se och kan 
genomföras enskilt eller i grupp. På hemsidan hittar 
ni även material som hör till. Ni kan anordna en 
ambassadörsutbildning där ni bjuder in intresserade 
och använda er av materialet för att hålla 
utbildningen.

I flera diplomerade kommuner finns Fairtrade-
ambassadörer som är aktiva och i vissa av dessa 
kommuner finns det även redan etablerade 

nätverk med ambassadörer. I flera kommuner 
sitter ambassadörerna också med i styrgruppen. 
Ambassadörer har på flera håll i landet bildat lokala 
Facebook-grupper som ett sätt att samordna 

sitt engagemang i en viss ort eller inom ett visst geografiskt område. Utöver de lokala grupperna finns en 
gemensam ambassadörsgrupp på Facebook, Fairtrade-ambassadörer, med drygt 1 000 medlemmar från 
hela Sverige. Använd gärna Facebook-gruppen, gör en efterlysning och bjud in till en träff eller en viss 
aktivitet.

I Borlänge Fairtrade City finns en bred rep-
resentation från civilsamhället i styrgruppen. Vin-
tern 2018 tillkom två av dem, på plats vid ett fru-
kostmöte med föredrag som Borlänge Fairtrade 
City anordnade i samarbete med Scandic. Styr-
gruppen har senaste tiden haft med civilsamhället 
genom företrädare för organisationer såsom ABF, 
Rädda Barnen, Borlänge FN-förening, Svenska 
kyrkan, IF Metall, Handels och Vision.

Ambassadörerna Lena, Henrietta och Dennis deltar i 

Fairtrades kampanjarbete

Exempel: Borlänge

Frukostmöte med föredrag i Borlänge

Foto: R
ikard R

udolfsson

Foto: Fairtrade S
verige

http://fairtrade.se
https://www.facebook.com/groups/fairtradeambassadorer/
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Skolor och universitet
Ungas behov av att få känna framtidstro och vara med och skapa en hållbar värld är stor. Bland skolelever 
och universitetsstudenter finns många som driver frågor kring hållbarhet. Ett tips är att ta kontakt med 
lärosäten eller redan etablerade grupper som verkar för hållbarhetsfrågor på grundskolor, gymnasium, 
universitet och folkhögskolor – för att se hur ni kan samverka.

En väg kan även vara deltagande vid konferenser, mässor eller andra event med fokus på skolan, för 
lärare eller med universitetsstudenter. I flera Fairtrade City-kommuner anordnas besök och workshops i 
skolor kring rättvis handel och hållbarhet. 

Fairtrades utbildningsmaterial om hållbar utveckling finns för förskolan, grundskolan, gymnasiet samt för 
SFI och Svenska som andraspråk. Materialet finns att ladda ner gratis från butik.fairtrade.se

På Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad finns 
hållbarhetsambassadörer med fokus på Agenda 
2030 som styrgruppen för Fairtrade City Karlstad 
samarbetar med.

I Karlstad har det inom ramen för Fairtrade 
City-arbetet även gjorts flera och kreativa 
insatser i skolan. Kakao uppmärksammades 
på skolor och förskolor under 2018 genom 
att det vid skollunchen bjöds på kyckling i 
sås med Fairtrade-kakao. Det bjöds även på 
banankaka med anledning av att Karlstad 
Fairtrade City firade 10 år. I samband med detta 
gavs information om vad Fairtrade City innebär 
genom speciellt framtagna brickunderlag till 
skolluncherna.

Umeå Fairtrade City har gjort flera satsningar 
med studenter som målgrupp. De har till 
exempel deltagit som utställare vid Kostbollen 
som är Sveriges största event för kostvetar- och 
dietiststudenter från Uppsala-, Göteborg- och 
Umeå Universitet.

De har även deltagit vid Välkomstmässan på 
Umeå Universitet där det delats ut information, 
bjudits på Fairtrade-bananer som Coop Nord 
sponsrat med samt anordnats tävlingar för att 
engagera studenter. Flera personer har genom 
detta anmält sitt intresse av att bli Fairtrade-
ambassadör och gett god respons till det nya 
nätverk av engagerade som Fairtrade City Umeå 
har startat.

Fairtrade City Umeå har även varit med på 
andra studentevenemang såsom brännbollsyran 
och haft studenter som varit med och hållit i 
tävlingar, informerat, delat ut choklad med mera. 
För priser och smakprover har de samarbetat 
med bland andra Choice Hotel och Löfbergs.

Exempel: Karlstad och Umeå

IDAG SERVERAS

SVENSK KYCKLING I SÅS MED 

FAIRTRADE-KAKAO, POTATIS OCH 

SALLADSBUFFÉ

FOTO: Fairtrade Sverige, foto på kakaofrukt.

KARLSTAD + FAIRTRADE = 

HEJ, DU VET VÄL ATT 

DET ÄR SCHYSST ATT 

VARA SCHYSST?

KARLSTAD ÄR EN SCHYSST 

STAD, EN FAIRTRADE CITY.

DET BETYDER ATT VI TILL EXEMPEL 

JOBBAR FÖR ATT... 
... maten vi äter ska vara så snäll 
mot både kroppen och miljön som 

möjligt.  
...de människor som odlar maten 
ska ha det bra. 
...få fler schyssta varor i affärerna. 

När du äter en Fairtrade-märkt 
banan eller spelar boll med en 
Fairtade-märkt fotboll gör du 
skillnad för de som plockat 
bananen och de som sytt fotbollen!

TILLSAMMANS GÖR VI VÄRLDEN LITE 

BÄTTRE!

Läs mer om arbetet för Fairtrade 

City på karlstad.se/fairtradecity 

♥

FOTO: Fairtrade Sverige

KARLSTAD + FAIRTRADE =
HEJ, DU VET VÄL ATT 
DET ÄR SCHYSST ATT 
VARA SCHYSST?
KARLSTAD ÄR EN SCHYSST STAD, EN FAIRTRADE CITY.
DET BETYDER ATT VI TILL EXEMPEL JOBBAR FÖR ATT... ... maten vi äter ska vara så snäll mot både kroppen och miljön som möjligt.  
...de människor som odlar maten ska ha det bra. ...få fler schyssta varor i affärerna. 
När du äter en Fairtrade-märkt banan eller spelar boll med en Fairtade-märkt fotboll gör du skillnad för de som plockat bananen och de som sytt fotbollen!

TILLSAMMANS GÖR VI VÄRLDEN LITE BÄTTRE!

Läs mer om arbetet för Fairtrade City på karlstad.se/fairtradecity 

♥
IDAG FIRAR VI 10 ÅR 
SOM FAIRTRADE CITY 

MED BANANKAKA  
TILL EFTERRÄTT

http://butik.fairtrade.se
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Idrottsföreningar
I flera Fairtrade City-kommuner sker samarbete med idrottsföreningar och idrottsevenemang. Det finns stor 
möjlighet att koppla samman idrotten med de frågor ni som Fairtrade City arbetar med. Ni kan tillsammans 
lyfta frågor kring hur de sportbollar som används är tillverkade, och se till att det spelas med bollar 
tillverkade under schyssta förhållanden.

I Valdemarsvik har Fairtrade City-styrgruppen 
samarbetat med Nils Liedholm Cup, där det 
köpts in Fairtrade-märkta fotbollar. Under 
invigningen av cupen höll styrgruppens 
ordförande ett tal och sade: Inom fotbollen talar 

man om vikten av respekt, ärlighet, rättvisa och 

fair play. I Valdemarsviks kommun tycker vi att det 

är viktigt, både på planen men också i livet, här i 

Sverige, likväl som i andra länder. Därför är vi en 

Fairtrade-kommun.

Under 2015 tog Malmö Fairtrade City fram 
konceptet Förening för Fair Trade och FC 
Rosengård diplomerades samma år. Kriterierna 
som togs fram är följande:
• stort samhällsengagemang
• öka kunskapen om rättvis handel i föreningen
• Fairtrade ska vara förstahandsvalet vid   
 föreningens arrangemang
• arbeta med den för föreningen specifikt   
 framtagna checklistan
• ständig utveckling och förbättring.

Rukhasana syr ihop en fotboll på den Fairtrade-certifierade fabriken i Pakistan

Exempel: Valdemarsvik och Malmö

Foto: Fairtrade D
anm

ark
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Trossamfund
Samverka med olika trossamfund såsom kyrkor, moskéer och synagogor eller trosinriktade organisationer 
som exempelvis biståndsorganisationer och studieförbund. Det finns stort engagemang runt om i landet 
bland dessa, och i många kommuner sitter representanter från dem med i styrgruppen. Inspiration för 
arbetet med olika trosgrupper finns på hemsidan för Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges motsvarighet i 
Storbritannien: fairtrade.org.uk

Kyrka för Fairtrade
Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar i Sverige som engagerar sig för rättvis handel 
och etisk konsumtion. Det är ett ekumeniskt initiativ. Några av församlingarna har egen försäljning av 
rättvist handlade varor. Läs mer om Kyrka för Fairtrade och se vilka församlingar som är diplomerade på 
kyrkaforfairtrade.org.

Näringslivsaktörer
Samverkan med näringslivet kan ske på olika sätt, genom att representanter från olika delar av näringslivet 
är med i styrgruppen eller genom andra typer av samarbeten. Det kan vara butiker och serveringsställen 
som har utbud av rättvist handlade produkter, aktörer inom turism och besöksnäring, företagsföreningar 
och näringslivsnätverk, eller företag som arbetar med helt andra saker där ni kan samlas kring gemensamt 
intresse för hållbar konsumtion och Agenda 2030.

I Göteborg har styrgruppen haft flera represent-
anter från olika delar av näringslivet. De senaste 
åren har följande aktörer varit med: Sackeus som 
är en livsmedelsgrossist med rättvist handlade 

produkter, Göteborg & Co som är ett kommunalt 
bolag som arbetar med besöksnäringen, centru-
mutvecklingsbolaget Innerstaden Göteborg och 
elektronikåterförsäljaren Macforum.

Butiker och serveringsställen
En del av Fairtrade City-diplomeringen innebär att arbeta tillsammans med butiker och serveringsställen 
för att öka kunskap och engagemang för rättvis handel samt säkerställa att det finns ett utbud av rättvist 
handlade produkter inom kommunen.

Med butik menas butiker som säljer rättvist handlade produkter såsom dagligvaruhandeln, 
blomsterhandlare, apotek, servicestationer, kiosker, Fair Trade Shops, systembolag och butiker för 
kosmetik.

Med serveringsställe menas serveringsställen som regelbundet säljer/serverar rättvist handlade 
produkter såsom hotell, caféer, restauranger, kiosker, servicestationer, församlingar, Fair Trade Caféer och 
idrottsföreningar.

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en samlingsorganisation för de återförsäljare av rättvist 
handlade produkter som finns runt om i Sverige, såsom Fair Trade Shops och Fair Trade Caféer. Ni kan se 
om det finns någon aktör på er ort som är ansluten till organisationen på fairtradeorg.se.

Samarbeten
Samarbete med butiker och serveringsställen kan ske på olika sätt. Det kan vara samverkan vid lokala 
event och händelser där ni deltar tillsammans, eller egna samarrangemang såsom seminarier och 

Exempel: Göteborg

http://fairtrade.org.uk
http://kyrkaforfairtrade.org
http://fairtradeorg.se
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Schysst frukost och seminarium 

med temat Bättre affärer med 
hållbarhet i Lund

I Lund har det anordnats en Ekoreko-vandring i 
samverkan med föreningen Medveten konsum-

tion. Vandringen bestod av besök hos olika bu-
tiker inom kommunen som har rättvist handlade 
produkter i sitt utbud.

Lund Fairtrade City har även arrangerat 
ett frukostseminarium i samarbete med 
Handelsföreningen. Tema var Bättre affärer 

med hållbarhet och seminariet riktade sig till 
de som jobbar inom handeln eller andra som 
är intresserade av frågor kring rättvis handel 
och hållbarhet. Det bjöds på schysst frukost, 
föreläsning av en docent i företagsekonomi och 
panelsamtal med representanter från handeln i 
Lund; Naturkompaniet, ICA Malmborgs Tuna, 

MoveByBike och Love CoffeeRoasters.

Umeå Fairtrade City har etablerat ett sa-
marbete med Kulturbageriet som är ett lokalt 
café som är KRAV-märkt och har stort fokus 
på hållbarhet. De arrangerade till exempel en 
frukostföreläsning tillsammans under 2018 – med 
servering av schysst frukost och workshop. 
Kommunens invånare och politiker bjöds in via 
hemsida, sociala medier och andra nätverk, och 
intresset var stort.

Syftet med arrangemanget var att engagera 
samt att uppmärksamma kommunens arbete 
med hållbarhet, Agenda 2030 och Fairtrade. 
Deltagarna fick information och tips på hur de 
kan leva hållbart i Umeå, och de fick sedan 
diskutera i grupper kring frågor om Fairtrade 
City och hållbarhet. Det var även ett tillfälle för 
deltagarna att ge synpunkter och förslag till det 
fortsatta arbetet på området.

event vid butiken/serveringsstället. Det kan också vara långsiktiga strategiska samarbeten med butiker/
serveringsställen, sammanslutningar av näringsidkare, näringslivsnätverk och liknande.

I vissa Fairtrade City-kommuner har det även upprättats nätverk som butiker och serveringsställen inom 
kommunen kan ansluta sig till och därmed bli en del av det lokala Fairtrade City-arbetet.

Butiksevent på ICA Kvantum med Östersund Fairtrade City

Exempel: Lund och Umeå

Foto: Fairtrade C
ity Lund

Foto: Fairtrade City Östersund
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Arbetsplatser
Alla arbetsplatser inom kommunen och regionen är potentiellt en del i ert arbete – både inom offentlig sektor 
och privata arbetsplatser. Ett sätt att nå olika arbetsplatser kan vara att lyfta frågorna vid företagsevent, i 
samverkan med nätverk för olika slags aktörer eller via nyhetsbrev som går ut till arbetsplatser inom olika 
sektorer.

Fairtrade på jobbet 
Fairtrade på jobbet är ett sätt att synliggöra rättvis handel på arbetsplatser. De arbetsplatser som fikar 
Fairtrade och uppfyller kriterierna kan registrera sin arbetsplats på Fairtrade Sveriges hemsida. De får då det 
specifika Fairtrade på jobbet-diplomet som kan skrivas ut vid registreringen, för att visa sitt engagemang 
och att arbetsplatsen tar socialt ansvar i fikarummet. Ni kan använda detta koncept i ert informations- och 
engagemangsarbete. Läs mer på fairtrade.se.

Luleå Fairtrade City har arbetat med konceptet 
Fairtrade på jobbet för att engagera arbetsplatser 
inom kommunen. De har haft information om 
detta på kommunens hemsida, använt sociala 
medier samt gett information vid olika utåtriktade 
aktiviteter och i samband med föreläsningar som 

hållits. Fairtrade City Luleå har även arrangerat 
tävlingar där de arbetsplatser som ansluter sig 
har kunnat vinna schyssta produkter till sitt fikar-
um. De ser också över hur de kan arbeta på nya 
sätt för att få med arbetsplatserna i arbetet för 
rättvis handel.

Exempel: Luleå

Foto: Linus H
allgren

http://fairtrade.se
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Andra verksamheter inom kommunen eller regionen
Hållbar konsumtion är något som rör oss alla, och där alla aktörer inom kommunen och regionen kan ha en 
viktig roll att spela. Fundera över vilka fler målgrupper och verksamheter som kan vara viktiga att inkludera 
i arbetet och som kan bidra till målet om en rättvis handel och etisk konsumtion. Vilka är aktuella i just er 
kommun eller region – både inom den offentliga verksamheten och andra aktörer i samhället?

Några tips:

 � Inkludera de äldre i kommunen. Ni kan förslagsvis samverka med pensionärsföreningar, delta vid seni-
orträffar eller samarbeta med äldreboenden.

 � Involvera nyanlända från andra länder genom att samverka med de forum som finns, aktörer som är 
involverade i integrationsarbete lokalt, inom ramen för kommunens arbete med detta och vid evene-
mang som riktar sig till målgruppen. Undervisningsmaterial för SFI kring rättvis handel finns att ladda ner 
och beställa på butik.fairtrade.se

 � Verksamheter som ingår i regionen. Fundera på hur verksamheter såsom sjuk- och hälsovården, 
kulturverksamheter, folkhögskolor och kollektivtrafiken kan involveras.

Afternoon Tea på Ale kommuns särskilda 

boenden har uppmärksammats i lokalpressen

I Ale kommun har det anordnats aktiviteter 
på kommunens särskilda boenden, i form av 
Afternoon Tea med scones och Fairtrade-märkt 
sylt, te eller kaffe. Det har varit stort engage-
mang bland personalen och satsningen har även 
uppmärksammats i lokalpressen.

I region Örebro län har den nationella Fairtrade 
Challenge-kampanjen uppmärksammats i 
flera olika verksamheter inom regionen, såsom 
folktandvården, ortopedmottagning, sjukhus, 
regionkansliet och tolkcentralen – där det fikats 
Fairtrade och frågorna lyfts.

Exempel: Ale och Region Örebro län

http://butik.fairtrade.se
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Samverkan regionalt, nationellt och globalt
Som Fairtrade City och Fairtrade region är ni i gott sällskap. Ni har tillgång till ett unikt regionalt, 
nationellt och internationellt nätverk av diplomerade kommuner och regioner som alla arbetar för 
en hållbar konsumtion och rättvis handel – för inspiration, utbyten och samverkan.

Regionala samarbeten
Det finns ett antal regionala samarbeten i Sverige där Fairtrade City-kommuner samverkar. Regionala 
samarbeten upplevs ofta som mycket värdefulla då det är ett bra sätt att dela erfarenheter och tankar om 
hur arbetet kan utvecklas samt samverka på olika sätt.

Mer information och stöd i att upprätta och driva ett regionalt samarbete kan ni få från Fairtrade Sverige.

Utbyte mellan styrgrupper i Sverige
Flera styrgrupper träffas för erfarenhetsutbyten 
och genomför studiebesök hos varandra. Vissa år 
anordnas också nationella träffar för alla Fairtrade 
City och Fairtrade region.

Kontakt och utbyte med varandra är också 
möjligt genom intranätet för Fairtrade City och 
Fairtrade region (från vintern 2019). Där kan ni 
ta del av goda exempel från andra diplomerade 
kommuner och regioner samt kommunicera med 
varandra.

Fair Trade Towns International
Att vara en Fairtrade City eller Fairtrade region innebär också att ni är del av en stor internationell rörelse. 
Fair Trade Towns International samlar alla initiativ motsvarande Fairtrade City och Fairtrade region som finns 
världen över. En internationell samordning sker bland annat via gemensamma riktlinjer för diplomeringarna, 
genom en internationell styrgrupp och vid årliga internationella Fair Trade Towns-konferenser. Konferenserna 
är viktiga mötesplatser för den globala Fair Trade Towns-rörelsen och en möjlighet för er att möta 
representanter från flera av världens runt 2 000 Fair Trade Towns, dela erfarenheter, få inspiration samt 
initiera och driva gemensamma projekt.

Mer information och inspiration från Fair Trade Towns International hittar ni på fairtradetowns.org och 
Facebook-sidan Fair Trade Towns International.

Som del i Kommunnätverket för hållbar ut-

veckling i Västra Götaland finns rättvis 
handel-gruppen som riktar sig till kommuner 
som är Fairtrade City, eller på annat sätt verkar 
för rättvis och etisk handel. Arbetsgruppen träf-
fas med jämna mellanrum för att dela med sig 
av erfarenheter och diskutera samverkanspro-
jekt. Läs mer på energikontorvast.se

Exempel: Västra Götaland

Saarbrücken i Tyskland är en av världens runt 2 000 Fair Trade Towns

Foto: Fairtrade S
verige

http://fairtradetowns.org
https://www.facebook.com/fairtradetowns/
http://energikontorvast.se
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Representanter från Göteborg Fairtrade 
City deltog vid den internationella Fair Trade 
Towns-konferensen 2017 och såhär sammanfat-
tade de den i ett inlägg i deras Facebook-kanal: 
Förra veckan gick årets internationella rättvis han-

del-konferens av stapeln i Saarbrücken, Tyskland. 

Den arrangerades av nätverket QuattroFair som 

består av fyra städer: Luxembourg City i Luxem-

burg, Metz i Frankrike och både Saarbrücken och 

Trier i Tyskland – i samarbete med tre nationella 

Fair Trade Towns. Konferensen samlade många 

av de ledande organisationerna och personerna 

inom området. Årets tema var Fair Trade across 
Generations. Det gav nya insikter i hur rättvis 

handel-aktörer världen över från näringsliv, politik 

och civilsamhället med ett gemensamt mål kan 

stärka den rättvisa handeln och hitta lösningar på 

utmaningarna i den globala handeln.

Göteborg Fairtrade City har även arbetat med 
internationellt utbyte på andra sätt. Under 2017 
fick de besök av kaffe-kooperativet och skolan 
COMSA i Marcala, Honduras, som då också var 
på väg att själva bli en Fair Trade Town.

För mer information och stöd
Samlad information, tips och stödmaterial finns under Kommun och region på fairtrade.se och i intranätet 
för diplomerade kommuner och regioner (från vintern 2019).

Välkomna att höra av er till projektledarna för Fairtrade City och Fairtrade region vid frågor och för 
ytterligare stöd, via fairtradecity@fairtrade.se. Fler kontaktuppgifter hittar ni under Kontakt på fairtrade.se

Representanter från kaffe-kooperativet och skolan COMSA i Marcala, Honduras, besöker Göteborg

Exempel: Göteborg

Vid frågor och för stöd – kontakta fairtradecity@fairtrade.se

Foto: Fairtrade C
ity G

öteborg

https://fairtrade.se/kommun-och-region/
mailto:fairtradecity%40fairtrade.se?subject=
https://fairtrade.se/kontakt/
mailto:fairtradecity%40fairtrade.se?subject=
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