
 
 

 

 

 

 
 
 

Föreningen för Fairtrade Sverige  
  
Syftet  
En uppförandekod är ett dokument för att de som på något sätt arbetar eller representerar 
Fairtrade ska känna till Föreningen för Fairtrade Sveriges grundläggande värderingar och 
agera utifrån dem. De som omfattas av uppförandekoden är de som är anställda på kontoret, 
styrelseledamöter och de som på något annat sätt representerar Fairtrade ideellt, exempelvis 
engagemangssamordnare eller de som sitter med i styrgruppen för Fairtrade City i många av 
landets kommuner.   
  
Föreningen för Fairtrade Sveriges värdegrund  
Föreningen för Fairtrade är en ideell förening. Vår vision är en rättvis världshandel där 
producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar 
tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen verkar i 
samarbete med bland annat sina medlemsorganisationer för att öka konsumentens 
kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter.  
 
Utgångspunkten vid all användning och exponering av namnet och certifieringsmärket är att 
Fairtrade är en oberoende certifiering, din garanti för att en produkt uppfyller internationella 
Fairtrade-kriterier.   
 
Denna utgångspunkt bör alltid vara rådande, även i vårt opinionsbildande arbete kring frågor 
som på ett vidare plan t ex berör rättvis handel, etisk konsumtion och etiskt hänsynstagande 
(i den offentliga upphandlingen). Omvärldens associationer till Fairtrade ska alltid ligga 
närmare oberoende certifiering än till biståndsorganisation/ideell organisation. Fairtrade är 
handel. 
 
Kriterierna utgör Fairtrades kärnvärden. Genom att kommunicera kriterierna – och resultatet 
av dessa – i ord och bild gentemot omvärlden förmedlar vi kunskap om vad Fairtrade är, står 
för och bidrar till. Produktion och konsumtion kopplas samman.   
  

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor  

• Barnarbete och diskriminering motverkas  

• Demokratin och organisationsrätten främjas 

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt 

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas  
 
Fairtrades kännetecken  
Ovan nämnd kärnverksamhet, liksom kärnvärden, beskriver i konkreta ordalag vad Fairtrade 
är, står för och bidrar till. Till detta kopplar vi ett antal kännetecken, som internt fungerar som 
ledord för hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi kommunicerar gentemot omvärlden.   
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Trovärdighet  
Fairtrades övergripande kännetecken är trovärdighet. Certifieringssystemet fungerar och alla 
led i handelskedjan förstår och upplever att så är fallet, inte minst konsumenten som slutligen 
köper produkten. Trovärdigheten utgörs vidare av att verksamheten och kommunikationen 
bedrivs och kännetecknas som oberoende, professionell, engagerad och positiv.    
  
Oberoende  
Fairtrade tar inte ställning för eller emot företag, organisationer eller andra aktörer. Inte heller 
framstår Fairtrade som en märkning på dessa aktörer. Fairtrade ”talar” alltid i egen sak och 
ingår inte i uttryckliga ”samarbeten” som förmedlar annat än att Fairtrade är en oberoende 
produktmärkning.   
  
Professionell 
Ett professionellt och/eller affärsmässigt förhållningssätt ligger till grund för alla beslut som 
rör verksamhet och kommunikation. De anställda på Fairtrade är kunniga, sakliga och 
tillgängliga i frågor som relaterar till verksamheten.  
  
Engagerad 
Anställda och aktiva inom Fairtrade är engagerade i sitt arbete och talar engagerat för 
Fairtrade. Detta engagemang är drivkraften i vår strävan att skapa en bättre framtid för 
människa och miljö, så som detta är formulerat i visionen.  
 
Positiv 
Vi undviker uttryck som förstärker bilden av länder med utbredd fattigdom och människor 
som ”fattiga och förtryckta”. Istället fokuserar vi på de positiva värden Fairtrade bidrar till och 
på konsumentens möjligheter att enkelt kunna påverka och göra skillnad, genom handel.  
  
Implementering 
Uppförandekoden är en del av introduktionen av anställda och nya styrelseledamöter samt 
del av utbildningen av ambassadörer, engagemangssamordnare samt styrgrupper. 
 


