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Bananodlaren
Yadira Orozco 
ser att kvinnor 
får ta mer plats

Malmö stads 
arbete för 
hållbar 
konsumtion 
belönades 
med EU-pris

Odlare står 
enade under 
coronapandemin

Fokus på 
företag och 
mänskliga 
rättigheter
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2020 har varit ett utmanande år. För 
oss på Fairtrade Sverige har det främst 
handlat om att ställa om från fysisk till 
digital verksamhet. Vår återkommande 
höstkampanj vidareutvecklades när vi för 
första gången genomförde en bred digital 
satsning som fi ck ett stort genomslag. 

Under året har vi också arbetat fram 
och beslutat om Fairtrade Sveriges strategi 
för 2021–2025. Den harmonierar väl med 
den internationella strategin för Fairtrade 
International, allt för att säkerställa att 
Fairtrade är en relevant aktör för en mer 
hållbar världshandel under lång tid framöver.

Vi har alla drabbats av pandemin på olika 
sätt. För odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom innebär den ett ytterligare 
hot mot deras hälsa och försörjning. Därför 
är det nu viktigare än någonsin att välja 
Fairtrade-märkta varor när vi handlar. I årets
verksamhetsberättelse vill vi visa hur dina val 
kan göra skillnad.

Katarina Rosenqvist,
styrelseordförande, Föreningen 
för Fairtrade Sverige

Fairtrade 
behövs 
mer än 
någonsin
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N
är jag kom tillbaka till arbetet efter en tids 
föräldraledighet var det mitt under pågående 
pandemi. Det var en märklig känsla att återse 
kollegor endast via digitala möten. Samtidigt 
framstod Fairtrade Sveriges uppdrag – att främja 
en hållbar världshandel – som viktigare än 
någonsin. Från producentnätverken 
i Latinamerika, Asien och Afrika kom rapporter 
om inställda ordrar, försenade transporter och 

rörelserestriktioner. Det var tydligt att pandemin inte bara utgjorde en global 
hälsokris, utan också en försörjningskris med förödande konsekvenser för 
människor i länder med utbredd fattigdom. 

Det är oerhört nedslående att konstatera att antalet människor i 
extrem fattigdom ökar, efter årtionden av framsteg. Men det tydliggör 
också vikten av att vi inte återgår till hur allt var före pandemin – utan 
istället växlar upp för att bekämpa fattigdom och främja hållbar utveckling.

En viktig del i det arbetet handlar om att se till att odlare och anställda 
runt om i världen, de som producerar de varor vi dagligen konsumerar, 
själva kan äta sig mätta på näringsrik mat och låta sina barn gå i skolan. 
Alla människor ska kunna leva på sitt arbete och mänskliga rättigheter 
måste respekteras i alla led av de globala leverantörskedjorna.

I dag fi nns ingen lagstiftning, varken i Sverige eller EU, som kräver att 
företag ska respektera mänskliga rättigheter och miljö. Därför lanserade 
Fairtrade, tillsammans med ett stort antal företag och organisationer, 
kampanjen Visa handlingskraft för en lag som kräver att företag 
respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och 
i sina affärsrelationer.

Kampanjen resulterade i drygt 21 000 namnunderskrifter. Dessutom 
valde 42 företag och 63 fackförbund och organisationer att ställa sig 
bakom uppropet. Och något som gladde mig mycket var att sju av tio 
svenskar, enligt en Sifo-undersökning, vill se en sådan här lagstiftning!

Jag tror att vi människor vill göra gott när vi kan, att vi är många som 
tror på att förändring börjar i det lilla. Det är hoppfullt att tänka på att det 
nybryggda morgonkaffet, frukten mina barn äter till mellis eller glassen vi 
njuter av på lördagskvällen är en del av en världshandel som bidrar till en 
tryggare familjeförsörjning för odlare och anställda runt om i världen. 

När det gäller den offentliga konsumtionen fi nns det möjlighet att 
påverka i ännu större skala. Därför är det glädjande att ett 40-tal svenska 
kommuner i dag arbetar för etisk konsumtion och hållbar produktion inom 
ramen för Fairtrade City-samarbetet. Malmös arbete för hållbar handel har 
till och med fått internationell uppmärksamhet och belönats med EU-pris. 
De goda exemplen är många! Och ur dem kan vi hämta den inspiration 
och handlingskraft vi behöver när vi nu blickar framåt och tillsammans 
agerar för ett mer hållbart 2021.

Hewan Temesghen,
generalsekreterare, Fairtrade Sverige

Generalsekreteraren har ordet
Fo

to
: F

ai
rt

ra
de

 S
ve

rig
e

verksamhetsberättelse 2020

Vi är många 
som tror 
på att 
förändring 
börjar i 
det lilla.

”
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Fairtrade 
gör skillnad 
för odlare och 
anställda 
Varje år produceras 102 miljoner ton 
bananer som odlas i tropiska länder, där 
fattigdomen ofta är utbredd. Majoriteten 
av bananplantagerna ägs av stora 
internationella företag, men en del bananer 
odlas på små familjeägda odlingar.

En Fairtrade-certifi ering gör stor skillnad 
för odlare och anställda. Fairtrade arbetar 
för att alla certifi erade bananplantager ska 
ge de anställda en lön som det går att leva 
på. Under 2020 reviderade Fairtrade de 
internationella kriterierna för bananer så att 
anställda på certifi erade plantager ska 
få minst 70 procent av en levnadslön. 
För att ytterligare minska det eventuella 
gapet till levnadslön måste en del av 
Fairtrade-premien betalas ut i kontanter. 
Premien är en extra betalning för råvaran 
som odlarna eller de anställda samlar i en 
gemensam pott.

Fairtrade-kriterierna ställer också krav 
på att säsongsanställda och fastanställda 
har samma löneförutsättningar och samma 
arbetsuppgifter. För odlare i kooperativ 
innebär kriterierna bland annat att priset 
för råvaran minst ska täcka kostnaden 
för en hållbar bananproduktion. När 
världsmarknadspriset är högre än 
minimipriset ska de istället få detta. 
Priset blir högre om bananerna är 
ekologiskt odlade.

Yadira Orozco är bananodlare och medlem 
i Asobanar-kooperativet. Där ingår hon i en 
kommitté med fokus på utbildning. Hon menar 
att hon är en naturlig ledare.

– Jag är en av de starkaste här och jag kan vara 
lite hård ibland. Det blir ofta jag som leder och 
bestämmer hur vi ska göra. Kvinnor i den här staden 
har alltid gillat att leda.

Yadira Orozco berättar att stadens kvinnor 
tidigare var mer begränsade. Samhället 
genomsyrades av machokultur och en kvinnas plats 
ansågs vara i köket.

– Den attityden har förändrats nu och det fi nns 
mer representation, säger hon.

Asobanar-kooperativet har valt att investera 
Fairtrade-premien i ett förbättrat bevattningssystem 
och ett nytt golv i packhuset. Kvinnliga anställda 
har också fått möjlighet att utveckla sin kompetens 
genom att premien har använts till utbildning.

– Med hjälp av Fairtrade kunde vi starta en 
grupp för kvinnliga entreprenörer inom odling, 
säger Yadira Orozco.

Livet är fullt av utmaningar, menar hon, och det 
fi nns mycket kvar att förbättra inom kooperativet 
och lokalsamhället.

– Vårt mål är att alla bananodlare ska leva väl, få 
sina grundläggande behov tillgodosedda och kunna 
skicka sina barn till skolan istället för att låta dem 
arbeta på fältet. Vi har redan kommit långt.

Fram till nyligen bestod Asobanar-kooperativet till 
90 procent av medlemmar över 60 år. Nu har deras 
barn tagit över och blivit representanter för odlingen. 
Yadira Orozco har själv en son och en dotter, som 
båda är vuxna, men ingen av dem jobbar inom 
jordbruket. Men hennes syskonbarn studerar 
agronomi. Hon hoppas att de en dag ska ta över.

Jämställdhet: Yadira Orozco

Yadira Orozco, 
bananodlare i colombia

Med hjälp av 
Fairtrade kunde 
vi starta en grupp 
för kvinnliga 
entreprenörer 
inom odling.

”
verksamhetsberättelse 2020

Yadira Orozco på sin bananodling. Hon äger 
marken tillsammans med sina syskon. 
Foto: Cesar David Martinez
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utbildning: Wreford Momanyi
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Schyssta rosor 
kan förverkliga 
drömmar
Kenyanske it-konsulten Wreford Momanyi, 26, 
tackar rosor och Fairtrade för möjligheten att 
utbilda sig. Föräldrarnas jobb på en Fairtrade-
certifi erad plantage innebar att han kunde 
studera vid universitetet. I dag jobbar han 
som it-konsult på PwC.

– Fairtrade har stärkt mig och påverkat mitt 
liv på så många plan, säger han.

I Sverige säljs cirka fyra miljoner rosor på alla hjärtans 
dag. Att minst varannan är Fairtrade-märkt är glädjande 
tycker Wreford Momanyi, även om han önskar att de 
vore ännu fl er. För honom är rosen så mycket mer 
än en vacker blomma. Den är en symbol för den 
vändning hans liv kunde ta tack vare föräldrarnas jobb 
på plantagen i Kenya. Via den försäljningsbaserade 
Fairtrade-premien, som de anställda kan använda till 
olika satsningar, fi ck Wreford Momanyi ett stipendium 
för att kunna utbilda sig till ingenjör inom elektroteknik.

– Jag tycker det är jätteviktigt med Fairtrade. 
Genom att köpa Fairtrade-märkta rosor kan människor 
i Sverige bidra till en positiv förändring i kenyanska 
lokalsamhällen. Premien, som används till allt från att 
rena vatten till att bygga vårdcentraler, kan verkligen 
göra skillnad.

Blomsterplantagen Oserian, där hans mamma 
fortfarande arbetar, är belägen i det bördiga området 
runt Kenyas näst största sötvattensjö, Naivashasjön. 
Där växte Wreford Momanyi upp med sin familj, i ett 
enkelt hus bestående av ett rum som delades upp i 
fl era delar med hjälp av draperier som fästes i väggarna.

Wreford Momanyi var duktig i skolan, favoritämnena 
var matte och fysik, och när han var 15 år fi ck han upp 
ögonen för telekommunikation. Han slukade information 
på nätet, läste på om hur nätverk fungerar och 
fascinerades över hur textmeddelanden kan föras över 
från en telefon till en annan. Han tog del av senaste nytt 
från telekomföretagen och började drömma om att bli 
ingenjör inom elektroteknik.

Eftersom utbildning är ett område som de anställda 
på plantagen ofta väljer att använda Fairtrade-premien 
till kunde Wreford Momanyi söka stipendier för sina 
universitetsstudier.

– Det var en tyngd som lyfte från mina föräldrars 
axlar, säger han.

Efter universitetet blev han erbjuden jobb som it-
konsult på den multinationella revisionsbyrån PwC.

I takt med globaliseringen har 

produktionen av blommor i allt 

större utsträckning fl yttats till 

länder med utbredd fattigdom, 

bland annat i Latinamerika och 

Östafrika. Där har industrin snabbt 

vuxit till att bli en av de viktigaste, 

som sysselsätter många 

människor. I Kenya är blommor 

den näst största exportvaran 

och över två miljoner människor 

jobbar med blommor på ett eller 

annat sätt.

Blommorna odlas på 

plantager och därför är Fairtrades 

internationella kriterier utformade 

för att säkerställa att de anställda 

får sina rättigheter tillgodosedda. 

Landets minimilön är den 

absolut lägsta lönenivån och 

plantageägaren måste arbeta 

mot att på sikt kunna betala 

levnadslöner. Dessutom genererar 

försäljningen en Fairtrade-premie 

som går till en gemensam pott för 

de anställda. Premien ska 

gynna verksamheten och/

eller lokalsamhället.

Enligt kriterierna ska 

arbetsgivaren också motverka 

barnarbete och uppmuntra 

till kollektiva förhandlingar 

och fackligt engagemang. 

De anställda ska erbjudas 

hälsofrämjande åtgärder och det 

måste fi nnas tydliga regler för hur 

kemikalier hanteras 

på plantagen.

Tack vare föräldrarnas arbete med Fairtrade-rosor kunde Wreford 
Momanyi studera på universitetet. Skanna QR-koden med din 
mobilkamera för att se ett fi lmklipp om Wreford Momanyi på vår 
Facebook-sida.

– När jag berättade det för mamma grät hon 
av lycka.

I dag arbetar och bor han i Nairobi, där han har en 
egen lägenhet. Jobbet på PwC innebär att han kan 
stötta sin familj på olika sätt, för sin första lön köpte 
han en ny mobiltelefon till sin mamma. Hans första 
dröm är uppfylld – nu har han nya mål och drömmer 
om att bli it-chef.

Vem skulle du vilja ge en bukett rosor till?
– Om jag hade en bukett skulle jag behöva dela upp 

den i fl era stjälkar. Jag skulle ge en ros till mina föräldrar 
som alltid har stöttat mig och en till alla mina lärare som 
jag har haft så goda relationer till. Jag skulle 
också ge en ros till dem som ser till att 
premiepengarna fördelas rättvist bland 
oss som vill studera. Den sista rosen 
skulle jag sätta i en vas på mitt 
vardagsrumsbord som en påminnelse 
om vad Fairtrade har betytt för mig och 
mitt liv. 

Premien samlas 
i en pott för 
de anställda
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engagemang: eldsjälar

Oscar Alsén är grundare och vd på nötföretaget Smiling, 
som han driver tillsammans med syskonparet Joakim 
och Linnea Söderling. Nu berättar han om C-uppsatsen 
som la grunden till ett företag. Och om ett annat sätt att 
göra affärer.

Var kommer ditt engagemang ifrån?
– Jag och min kollega Joakim, som då var min 

studiekompis, åkte ner till Gambia för att vi fi ck ett stipendium. 
Tanken var att skriva om hur svenskt bistånd kunde bli bättre 
ur biståndstagarnas synvinkel, och hur det skulle kunna 
bidra till ett ökat företagande. Vi frågade folk vad de ville ha 
och först svarade de bara att de ville ha pengar. Men sedan 
började det komma fram att de egentligen ville ha en möjlighet 
att sysselsätta sig och bidra med något. Och det var då vi såg 
cashewträden. Så vi vände på frågan och frågade oss, vad 
kan Gambia bistå Sverige med?

Så hur startades Smiling?
– Vi började undersöka cashewindustrin. Det visade sig att 

köpare från Indien och Vietnam kommer ut till byarna 
i Västafrika och betalar ett mycket lågt och fl uktuerande pris 
för cashewnötterna. Sedan fraktas de från Västafrika till Indien 
och förädlas där, under väldigt dåliga arbetsvillkor. Det fi nns 
ett uttryck som kallas blood cashews, för att cashewnötterna 
innehåller en väldigt frätande syra. Om de som behandlar 
nötterna inte har ordentligt med skyddskläder kan de få grova 
frätskador. Efter behandlingen i Indien skickas de sedan till 
exempelvis Nederländerna, för att slutligen köpas av svenska 
företag som sätter sitt varumärke på nötterna och säljer dem. 
Vi tyckte det var konstigt att man inte köper direkt från odlarna 
och förädlar nötterna på plats med ordentliga skyddskläder.

Vad hände sedan?
– När vi kom hem knackade vi på Pressbyråns dörr. Vi var 

omkring 25 år gamla och hade ingen aning om vad vi höll på 
med. Inköpschefen tyckte att vi var naiva, men gav oss ändå 
en chans. Vi gick från Excel-ark till att ta ett stort lån som vi 
försökte omvandla till cashewnötter.

Har du något möte eller minne som betytt 
extra mycket?

– De bästa mötena är när vi besöker odlarna och visar 
bilder på hur det ser ut i Sverige när vi säljer deras nötter. 
När de får se hur just deras påse hänger bland andra påsar 
i butiken. Vi väljer alltid ut ett par odlare och citerar dem 
på baksidan av varje förpackning. Det är viktigt att det ska 
kännas som vårt gemensamma varumärke.

– Sedan var det häftigt när vi växte. Efter att vi lyckades 
leverera och kom in på Pressbyrån fi ck andra upp ögonen 
för oss. Till exempel frågade Axfood om de kunde få köpa 
kokos också. Då hörde vi av oss till Fairtrade och frågade var 
vi kunde köpa Fairtrade-certifi erad kokos. Det blev en fabrik i 
Ghana som vi nu köper vår kokos, mango och ananas ifrån. 
Oss veterligen är det Ghanas första färdigpackade livsmedel 
för export till Europa, någonsin.

Vilken är er största framgång hittills?
– När vi vann upphandlingen med SAS om att få sälja 

våra nötter på fl ygplanet. Det visar på att även små företag 
kan vinna stora upphandlingar, och att det inte bara är priset 
eller hur känt varumärket är som spelar roll. Det är en stor 
framgång inte bara för Smiling, utan för andra som är som 
oss också.

Vad tycker du skulle behöva hända i branschen?
– Odlarnas och förädlarnas status behöver bli bättre. De är 

riktiga proffs på sin råvara och den professionalismen behöver 
värderas högre. Sedan har vår typ av produkt kanske hamnat 
lite i skymundan mot varor som till exempel en proteinbar. 
Det är lätt att göra sådana, men det är inte jättelätt att göra 
en mangoboll som bara innehåller naturliga ingredienser och 
ändå smakar som den gör.

Oscar Alsén
Grundare och vd 
för Smiling.

Skulle helst Fairtrade-
fi ka med: Nike-grundaren 
Phil Knight. Han vet hur man 
bygger ett varumärke som alla 
känner till och alla förknippar sig 
själva med. Jag skulle vilja ta hjälp av 
honom för att bygga Smiling som ett större och viktigare 
varumärke i branschen, för min och för vår värdekedjas 
skull. Väldigt många skulle må bra om Smiling lyckades 
sälja stora volymer. Det är min drivkraft för att kämpa på.    

Favorit-Fairtrade-produkt förutom Smiling:
Fairtrade-märkt choklad från Divine eller Eguale.

verksamhetsberättelse 2020
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Reneih Asaad hade bara varit i Sverige i två år när 
hon fi ck i uppdrag att jobba med Fairtrade City på 
Vänersborgs kommun. Då visste hon inte vad rättvis 
handel var. I dag berättar hon om etisk konsumtion för 
nyanlända och översätter information om det 
till arabiska.

Hur föddes ditt engagemang?
– Jag kom till Sverige från Syrien 2015. Året därpå började 

jag jobba som studiehandledare i Vänersborgs kommun 
och sedan 2017 jobbar jag som administratör för hållbar 
utveckling. När jag träffade min chef lämnade han över en lista 
med uppgifter till mig, och högst upp på den stod Fairtrade 
City. Jag visste ingenting om vad det var. Fairtrade betyder 
ju rättvis handel, så jag funderade: Varför är denna handel 
rättvis? Eftersom jag är så nyfi ken av mig började jag leta efter 
information. Och av det jag läste blev jag så intresserad av att 
jobba med detta.

Vad var det som intresserade dig?
– Jag tycker syftet är viktigt. Det handlar bland annat om 

att avskaffa barnarbete och att barn ska kunna gå 
i skolan. Att få jobba med fattigdomsfrågor och de globala 
utvecklingsmålen är otroligt viktigt för mig. Eftersom jag 
själv inte visste något om hållbar handel tidigare vill jag 
öka kunskapen bland nyanlända. Därför har jag försökt 
översätta texter om hållbar handel till arabiska. Jag har besökt 
språkkaféer och berättat min historia, vilket har varit jättekul.

Vad har du fått för respons?
– Jag har fått väldigt bra respons. Människorna jag mött 

tycker att det är bra att jag översatt informationen till arabiska. 
De gillar tanken på att det fi nns ett särskilt syfte med att göra 
vissa val när man handlar.

Varför är hållbar handel en viktig fråga 
för kommuner?

– Därför att hållbar handel är en del av de globala 
målen som vi alla ska jobba med. Det handlar om allt från 
miljöhänsyn vid odlingen till att föräldrarna ska få en förbättrad 
ekonomi så att deras barn kan studera. Mina barn pratar 
mycket om det, att om vi köper de här varorna så kan 
andra barn få det bättre.

Berätta lite om er satsning ute på Vänersborgs 
äldreboenden?

– På grund av coronapandemin har Vänersborgs 
kommun skapat en grupp som har i uppgift att stötta 
riskgrupper. Vi som engagerar oss i den är kommunanställda 

reneih Asaad
Administratör på 
Vänersborgs kommuns 
kontor för hållbar 
utveckling.

Skulle helst Fairtrade-
fi ka med: Mina kollegor för 
att de vet hur engagerad jag är 
inom området och de uppskattar 
det jag har gjort. 

Favorit-Fairtrade-produkt: Bananer, vi köper mycket 
bananer i min familj.

Foto: Privat

som jobbar med äldre eller med hållbar utveckling. Eftersom 
alla äldreboenden har besöksförbud ville vi hitta på något 
roligt för personalen och de som bor där. Och eftersom vi inte 
kunnat göra några av de planerade Fairtrade City-aktiviteterna 
under våren fi ck jag idén att skicka Fairtrade-rosor till de äldre. 
Vi ville ge dem blommor för att visa att vi tänker mycket på 
dem – och skänka bananer och choklad som kan göra dem 
glada. Vi åkte runt till alla äldreboenden i kommunen och det 
var den bästa dagen i mitt liv här i Vänersborg. Det är så roligt 
att sprida glädje. 

De bästa mötena är när 
vi besöker odlarna.”

Från studentuppsats 
till nötföretag som 
skapar sysselsättning

Nyfikenhet ledde 
till engagemang 
för hållbar handel

Jag fick idén 
att skicka 
Fairtrade-rosor 
till de äldre.

”
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Nytt för 2020 års höstkampanj var bland 
annat en butiksaktivering med kampanjmonter 
i 18 utvalda Coop-, Hemköp- och Ica-butiker.
Exponeringen innebar att fl era olika Fairtrade-
märkta produkter fanns samlade på en 
framträdande säljyta under kampanjveckorna. 
Det var ett sätt att ytterligare synliggöra Fairtrade 
i dagligvaruhandeln och göra det lättare för 
konsumenten att välja Fairtrade vid köptillfället.

I butiksmontern fanns dessutom vår exklusiva 
tygkasse tillverkad i Fairtrade-certifi erad och 
ekologisk bomull. Vid köp av Fairtrade-produkter 
för minst 100 kronor fi ck kunderna en sådan.

Under kampanjveckorna i oktober passade vi 
på att besöka tre av butikerna för att fi lma och 
höra mer om deras engagemang för hållbar 
handel. Videoklippen publicerade vi i våra 
sociala mediekanaler.

Tema: höstkampanj

Butiker deltog 
i kampanjenCaroline Höglund,

butikskommunikatör 
på Ica Kvantum 
Gränby i Uppsala, 
är angelägen om 
att uppmärksamma 
Fairtrade som en viktig 
hållbarhetsmärkning. 
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I kommunikationen för höstkampanjen 2020 
hade vi stort fokus på rörligt innehåll. Genom 
fi lmer med odlarberättelser vidarutvecklade vi 
kampanjbudskapet ”Det kan aldrig bli för mycket 
Fairtrade” – ett koncept som vi återanvände från året 
innan för ökad igenkänning. I de olika fi lmerna bytte 
vi ut ordet Fairtrade mot våra fördjupade budskap: 
skolgång, hållbart jordbruk, jämställdhet och 
ekonomisk trygghet.

Till exempel kunde vi höra den ivorianska 
kakaoodlaren och fyrabarnsmamman Dah Oho 
Gboklela berätta om hur kooperativet, som hon är 
medlem i, har använt Fairtrade-premien till att bygga 
en skola. Vi fi ck också möta Agnes Chebii, som 
arbetar med jämställdhetsfrågor på en Fairtrade-
certifi erad blomplantage i Kenya och ser till att de 
anställda är informerade om sina rättigheter.

Filmerna användes i vår kommunikation på 
sociala medier, Fairtrade.se, kampanjsajten och på 
Youtube. Dessutom engagerade vi våra idébärare att 
använda klippen i sina respektive kanaler tillsammans 
med information om Fairtrade.  

Nytt för i år var att vi under hela kampanjperioden 
gick med en reklamfi lm om Fairtrade i TV4 
och TV4 Play. Filmen på 15 sekunder hade ett 
fördjupat budskap om kaffe och hållbart jordbruk. 
Uppföljningen från TV4 visar att vi har nått 3,8 
miljoner unika tittare.

verksamhetsberättelse 2020

Jakob Hofverberg, 
butikschef på Hemköp 
Triangeln i Malmö, 
uppskattar att Hemköp 
tar fram allt fl er egna 
varor som är 
Fairtrade-certifi erade.

Foto
:F

ai
rtr

ad
e

S
ve

rig
e

Rolf Petri, 
stormarknadsschef på 
Stora Coop Sisjön i 
Göteborg, berättar att 
butiken vill vara med 
och bidra till schyssta 
arbetsvillkor i hela 
produktionsledet.

Foto
:F

ai
rtr

ad
e

S
ve

rig
e

 ”Vi vill att det ska vara enkelt  
 att plocka ned en Fairtrade-märkt  
 produkt i kundkorgen.” 

 ”jag är glad att kedjan  
 tar de här besluten och blir 
 aktiva i den här frågan.” 

 ”det viktigaste är kanske inte direkt  
 försäljningen i sig, utan att faktisk 
 lyfta fram fairtrade.” 

fokus på filmer med 
odlarberättelser 

i årets höstkampanj

Ett färgglatt inslag i årets höstkampanj var 
vår tygkasse tillverkad i Fairtrade-certifi erad 
bomull. Den levererades av Dibella India, ett 
företag specialiserat inom etiska och hållbara 
textilier. Vd:n Sreeranga Rajan berättar om hur 
Fairtrade förändrar spelplanen för bomullsodlare.
wwwwwSreeranga Rajan känner väl till den långa, 
komplexa leverantörskedjan för bomullstextilier – både 
hans pappa och farfar var bomullsodlare. Själv tog han 
en examen i textilteknik och företagsledning i England, 
och arbetade där några år innan han återvände till 
Indien för att starta ett socialt ansvarstagande företag. 
Han ville göra något relaterat till bomull.

– Småskaliga bomullsodlare befi nner sig alltid i en 
sårbar situation. Eftersom de inte har direkt tillgång 
till marknaden måste de sälja sin skörd till vem som 
än vill köpa, vilket ofta är människor som exploaterar 
dem. Jag ville säkerställa att de skulle få rättvist betalt 
och respekt och värdighet för det arbete de lägger ner, 
säger Sreeranga Rajan.

I dag arbetar Dibella India med 3 600 

familjejordbruk genom det Fairtrade-certifi erade 
kooperativet Chetna Organic.

– Vi ger odlarna en trygghet eftersom vi försäkrar 
dem om att den bomull de planterar och skördar 
kommer att bli såld. Utöver betalningen genererar 
försäljningen en Fairtrade-premie att investera i 
kooperativet och en individuell premie till den 
enskilde odlaren.

Det faktum att bomullsodlare vanligtvis lever på 
landsbygden utan ordentlig infrastruktur innebär 
att de sällan är medvetna om det rådande 
världsmarknadspriset eller hur tillgången till utsäde ser 
ut. Men med Fairtrade kommer förändring – genom att 
odlarna organiserar sig, säger Sreeranga Rajan.

– Den verkliga fördelen med Fairtrade är att odlarna 
går samman i kooperativ – för när de organiserar sig, 
så börjar de ställa frågor. Och de börjar kräva sina 
mänskliga rättigheter, såsom dricks vatten. Detta, 
menar jag, är det som bidrar till störst förändring: 
odlarna får infl ytande och egenmakt när de 
organiserar sig.

Fairtrade-certifierad bomull 
ger odlare ökat inflytande

Agnes Chebii, rosodlare i Kenya, ser till att de anställda på plantagen är informerade 
om sina rättigheter. Foto: Fairtrade Tyskland

Dibella India var leverantör av Fairtrades kampanjkasse, gjord av 
bomull från det Fairtrade-certifi erade kooperativet Chetna Organic. 
Foto: Fairtrade Sverige

Skanna QR-
koden med din 
mobilkamera för 
att se fi lmerna.

Ett färgglatt inslag i årets höstkampanj var vår 
tygkasse tillverkad i Fairtrade-certifi erad bomull. 
Den levererades av Dibella India, ett företag 
specialiserat inom etiska och hållbara textilier. 
Vd:n Sreeranga Rajan berättar om hur Fairtrade 
förändrar spelplanen för bomullsodlare.

Sreeranga Rajan känner väl till den långa, komplexa 
leverantörskedjan för bomullstextilier – både hans pappa 
och farfar var bomullsodlare. Själv tog han en examen i 
textilteknik och företagsledning i England, och arbetade 
där några år innan han återvände till Indien för att starta 
ett socialt ansvarstagande företag. Han ville göra något 
relaterat till bomull.

– Småskaliga bomullsodlare befi nner sig alltid i en 
sårbar situation. Eftersom de inte har direkt tillgång till 
marknaden måste de sälja sin skörd till vem som än vill 
köpa, vilket ofta är människor som exploaterar dem. 
Jag ville säkerställa att de skulle få rättvist betalt och 
respekt och värdighet för det arbete de lägger ner, säger 
Sreeranga Rajan.

I dag arbetar Dibella India med 3 600 familjejordbruk 
genom det Fairtrade-certifi erade kooperativet 
Chetna Organic.

– Vi ger odlarna en trygghet eftersom vi försäkrar 
dem om att den bomull de planterar och skördar kommer 
att bli såld. Utöver betalningen genererar försäljningen 
en Fairtrade-premie att investera i kooperativet och en 
individuell premie till den enskilde odlaren.

Det faktum att bomullsodlare vanligtvis lever på 
landsbygden utan ordentlig infrastruktur innebär att de 
sällan är medvetna om det rådande världsmarknadspriset 
eller hur tillgången till utsäde ser ut. Men med Fairtrade 
kommer förändring – genom att odlarna organiserar sig, 
säger Sreeranga Rajan.

– Den verkliga fördelen med Fairtrade är att odlarna 
går samman i kooperativ – för när de organiserar sig, så 
börjar de ställa frågor. Och de börjar kräva sina mänskliga 
rättigheter, såsom dricksvatten. Detta, menar jag, är det 
som bidrar till störst förändring: odlarna får infl ytande och 
egenmakt när de organiserar sig.
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organisation: fairtrade sverige verksamhetsberättelse 2020

Det var fullt i det digitala klassrummet 
den 5 maj 2020 när Röda Korset 
och Fairtrade drog i gång sin nya 
gemensamma utbildning. 30 personer 
som ville veta mer om hållbarhet 
hade samlats digitalt för en första 
utbildningsträff. Satsningen har fått 
båda organisationerna att se fram 
emot ett fördjupat samarbete framöver.

– Frågan var hur vi kunde samverka för 
att engagera fl er i hållbarhetsfrågan. Vi 
ville jobba mer ihop med Röda Korset och 
det var så idén föddes om en gemensam 
ambassadörsutbildning, säger Jehna 
Al-Moushahidi från Fairtrade Sverige.

I dagsläget är det Röda Korsets 
hållbarhetsambassadörer och elever från 
Röda Korsets folkhögskola som går den 
digitala utbildningen för att lära sig mer 

om rättvis handel. I framtiden hoppas Jehna 
Al-Moushahidi och hennes kollega Felicia 
Junger att utbildningen ska utvecklas till ett 
återkommande inslag i utbildningar som rör 
hållbarhet. Efter avslutad träff är deltagarna 
utbildade Fairtrade-ambassadörer.

– Att göra en digital satsning var en 
självklar väg nu, i spåren av corona. Vi i 
Sverige är duktiga på den miljömässiga 
hållbarheten, men glömmer lätt att den 

går hand i hand med den sociala och 
ekonomiska hållbarheten, säger 
Felicia Junger.

Att bli Fairtrade-ambassadör är lätt. 
Utbildningen är gratis och tar cirka 1,5 
timme att genomföra digitalt. Under den 
tiden får deltagaren möta odlare, anställda 
och föreläsare som förklarar hur Fairtrade 
fungerar. De berättar om vilken skillnad 
våra val gör när vi handlar, om rättvis 

handelsrörelsens historia, hur Fairtrade-
certifi eringen fungerar, hur en kontroll 
går till och vilka Fairtrade-produkter 
som fi nns på den svenska marknaden. 

Efter ambassadörskursen fi nns det 
också möjlighet att fortbilda sig genom 
att gå utbildningen ”Fairtrade och 
Agenda 2030”. Den fokuserar på hur 
Fairtrades arbete är kopplat till de 
globala utvecklingsmålen.

gemensam 
hållbarhets-
utbildning
blev succé

Katarina Rosenqvist har blivit vald 
till ny ordförande i Föreningen för 
Fairtrade Sveriges styrelse. 

– Jag vill utgöra en brygga mellan 
ideell sektor och näringsliv.

En gång Fairtrade alltid Fairtrade. Det 
menar Katarina Rosenqvist, konsult inom 
hållbar affärsutveckling, som i april 2020 
valdes till ny ordförande i Föreningen för 
Fairtrade Sveriges styrelse. Hon var med 
och byggde upp Fairtrade i Sverige för 
15 år sedan då hon under fem år var vd 
för Fairtrade Sverige AB.

– Nu ser jag fram emot att återigen 
vara med och leda vidareutvecklingen 

av verksamheten så att vi fortsätter vara 
relevanta i framtiden, både för odlare och 
konsumenter. Jag är otroligt glad och stolt 
över att ha blivit vald till ordförande, sa 
hon efter årsmötet.

Katarina Rosenqvist menar att 
hennes styrka ligger i att hon rört sig 
mellan ideell sektor och näringslivet, 
där hon arbetat som hållbarhets- och 
kommunikationschef. Det har lärt henne 
att hålla båda perspektiven i huvudet.

– Jag har blivit bra på att lyfta 
Fairtrade-perspektivet i ett annars ganska 
tungt kommersiellt klimat 
som dagligvaruhandeln.

Katarina Rosenqvist är ödmjuk inför 

att hon valts till ordförande under särskilda 
omständigheter som utgörs av den 
pågående coronapandemin:

– I den tid vi befi nner oss känns en 
certifi ering som Fairtrade extra viktig. 
Vi behöver kunna säkerställa schyssta 
arbetsvillkor för odlare och anställda, så 
att de kan fortsätta skörda sitt kaffe och 
sin kakao. Om vi är utsatta här så är de 
om möjligt ännu mer utsatta i länder där 
fattigdomen redan var utbredd.

Katarina 
Rosenqvist
Ny ordförande 
i Föreningen 
för Fairtrade 
Sveriges styrelse

karl-petter
thorwaldsson
Ny ordförande 
för Fairtrade 
Sverige AB

Fairtrade Sverige AB:s nye ordförande 
Karl-Petter Thorwaldsson har 
inte bara en gedigen kunskap om 
näringslivsfrågor och FN:s globala 
hållbarhetsmål. Han har också ett 
stort engagemang för internationellt 
samarbete och hållbar handel – frågor 
han anser viktiga för att hantera den 
ekonomiska krisen i pandemins spår.

I åtta år var Karl-Petter Thorwaldsson 
LO:s ordförande. Sedan 2020 är han 
ordförande för Fairtrade Sverige AB och 
själv köper han alltid Fairtrade-märkta 
produkter när alternativet fi nns. Han kallar 
idén med Fairtrade-certifi eringen 
för briljant.

– När jag betalar lite mer för ett 
paket kaffe bidrar jag till att förbättra 

familjeekonomin för odlare i Östafrika och 
Latinamerika. Det är det jag gillar med 
Fairtrade! Genom våra val i butik kan 
vi förändra levnadsvillkoren för de som 
producerar det vi dagligen konsumerar.

I coronapandemins spår framstår 
vikten av en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar världshandel allt 
tydligare, menar Thorwaldsson: När stora 
svenska företag stänger ner produktionen 
till följd av uteblivna leveranser blir det 
tydligt hur världen hänger ihop.

– Jag tror att krisen gör att vi breddar 
vårt synfält och ger oss en insikt i att 
vi inte kan gå tillbaka till ”business as 
usual”. Låt oss lära oss något av det 
här och starta upp våra samhällen 
med schyssta villkor för de anställda 
i leverantörskedjorna och med den 

handlingskraft som krävs för att ta itu 
med klimatfrågan.

Som ordförande för Fairtrade Sverige 
AB hoppas Karl-Petter Thorwaldsson 
kunna bidra med ett stort internationellt 
kontaktnät – som rymmer engagerade 
människor inom både civilsamhälle 
och näringsliv.

– Jag har besökt många bolag 
utomlands och då bland annat sett hur 
de arbetar för att motverka barnarbete 
inom textilindustrin. Jag ser möjligheter 
till framtida samarbetsprojekt med 
exempelvis aktörer inom modebranschen 
när det gäller hållbart producerad bomull. 
Här tror jag att Fairtrade-märkning i större 
skala kan spela en stor och viktig roll.
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I Sverige är Fairtrade uppdelat i en 

förening och ett bolag. Föreningen för 

Fairtrade Sveriges uppgift är att sprida 

information och öka kännedomen om 

Fairtrade. Föreningen består av ett 

30-tal medlemsorganisationer och 

har ett stort antal ambassadörer 

och engagerade för Fairtrade i 

hela Sverige.

Fairtrade Sverige AB:s uppgift är 

att licensiera Fairtrade-märket till 

svenska företag. Bolaget ägs av 

Svenska kyrkan och LO, men 

ägarna har aldrig plockat ut någon 

vinst och överskottet återinvesteras 

i verksamheten.

förening
och bolag
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Trollhättans engagemang och arbete för en schysstare 
världshandel är ett föredöme för andra. Därför utsågs 
kommunen till Årets Fairtrade City 2020.

Som Fairtrade City-diplomerad kommun verkar Trollhättan 
för att främja hållbar handel och etisk konsumtion i linje med 
Agenda 2030. Trollhättan fi ck ta emot utmärkelsen eftersom 
kommunen har visat på ett långsiktigt arbete med hög kvalitet.

– Vi blev givetvis jätteglada. Dels är det en bekräftelse på 
att det vi gör är bra, dels en uppmuntran till att göra ännu mer, 
säger kommunalrådet Esther O’Hara (MP) som är ordförande i 
samverkansgruppen för Fairtrade City Trollhättan.

Där ingår även Henrik Larsson, anställd i Trollhättans stad 
och facklig företrädare för Kommunal. Han har varit engagerad 

engagemang: fairtrade city

trollhättan – årets 
fairtrade city 2020

Som Fairtrade City verkar Malmö stad aktivt för etisk 
konsumtion och hållbar handel. I oktober 2020 blev 
kommunens arbete internationellt uppmärksammat 
när Malmö vann titeln EU City for Fair and Ethical 
Trade 2021. Utmärkelsen delades ut för andra gången 
och är ett initiativ från EU-kommissionens avdelning 
för handel.

– Det innebär såklart ett erkännande, att man på EU-nivå och 
i den här stora juryn med experter bedömer att Malmö har det 
bästa helhetsarbetet för etiskt hållbar konsumtion i Europa, sa 
Olov Källgarn, koordinator på Malmö stads Fairtrade City-
kansli, i samband med att tävlingen avgjordes i belgiska Gent.

Den tidigare vinnarstaden hade bjudit in till ett digitalt 
evenemang där EU:s handelskommissionär, Valdis 
Dombrovskis, avslöjade juryns beslut att ge priset till Malmö: 

– En huvudsaklig del i utvecklingsarbetet mot mer hållbar 
konsumtion och produktion är att fokusera på att främja etisk 
handel. Årets vinnare har lyckats med detta under många år 
genom att holistiskt engagera dess multikulturella samhälle av 
konsumenter, företag och civilsamhälle, sa han.

Juryn lyfte även ”stadens internationella band, innovativa 
upphandlingspolicyer och många plattformar” som skäl till 
att Malmö tog hem segern. Syftet med utmärkelsen är att 
uppmärksamma EU-städer vars arbete för hållbar handel, 
konsumtion och produktion ligger i framkant – och på så sätt 
skapar möjligheter för odlare och anställda i andra delar 
av världen.

EU-kommissionen 
hyllar Malmö 
som förebild för 
hållbar handel

– Det är ett långt, outtröttligt arbete som har gjort att 
Malmö har nått så långt. Och kvittot på det är att vi har vunnit 
det här priset. Det är otroligt många som jobbat med detta 
och de har gjort ett fantastiskt jobb, säger Olov Källgarn 
några veckor efter prisutdelningen.

På tio år har andelen etiskt certifi erat kaffe som dricks 
i Malmö stads verksamheter ökat från 0,5 till 99 procent. 
Dessutom erbjuder drygt 200 av stadens försäljningsställen 
hållbart handlade produkter. Kommunen satsar på att lyfta 
etisk och hållbar konsumtion i olika typer av sammanhang. 
Det kan vara alltifrån butiksvandringar och fi lmfestivaler, till en 
julklappsverkstad eller baktävling.

– Vi försöker utgå från vilka behov Malmöborna kan tänkas 
ha, och hur vi kan bidra till det men ändå ha kvar vår sakfråga. 
Ofta hänger vi på andra grejer som händer. Vi har haft många 
evenemang med lite bredare hållbarhetsanslag, där Fairtrade-
fi ka har blivit en del av en större helhet, säger Olov Källgarn.

Tävlingen EU Cities for Fair and Ethical Trade Award är 
öppen för städer med över 20 000 invånare. En kommitté 
utvärderar ansökningarna – den här gången var det elva 
bidrag från sex EU-länder. Av dem gick Malmö, Göteborg, 
Bremen, Neumarkt och Stuttgart vidare till fi nal. Kommittén 
bedömer framför allt helhetsbilden, från vision och strategi till 
aktiviteter och initiativ.

Sedan tittar juryn på om städerna har potential att vara 
ambassadör för priset och dess värderingar, och om de kan 
bidra till det nätverk som fi nalisterna ansluter sig till. Nätverket 
innebär en möjlighet att utbyta erfarenheter och samarbeta 
för att gemensamt bidra till Agenda 2030, med extra fokus på 
hållbar handel.

De tävlande ska också kunna presentera en idé till ett 
utvecklingsprojekt. Med stöd av Internationella handelscentret 
(ITC) får vinnaren genomföra sitt projekt tillsammans med ett 
producentland. Malmö stads idé handlar om etiska batterier i 
elektrifi erade fordon.

verksamhetsberättelse 2020

i Fairtrade City-arbetet sedan starten 2009 och tycker att det 
är viktigt att kommunen agerar förebild. 

– Det känns bra att kommunen har visat att man står upp 
för det här. Inte bara i ord utan också i handling, genom att 
avsätta pengar för aktiviteter och köpa in mer och mer schysst 
producerade produkter, säger han.

I motiveringen till Trollhättan lyfter Fairtrade Sverige bland 
annat fram kommunens tydliga och ambitiösa mål för inköp 
av rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen. 
Dessutom får staden beröm för den breda representationen 
i samverkansgruppen. Charlotta Sandblom, hotelldirektör på 
Scandic Swania, har suttit med i fyra år:

– Jag bidrar med kompetensen som vi har utifrån våra 
upphandlingar. Scandic har ett långt framskridet arbete 
med hållbarhetsfrågor och vi är väldigt stolta över vårt 
samhällsengagemang. Jag känner framför allt att det är viktigt 
att vi alla gör vad vi kan, stort som smått. Och att staden 
poängterar värdet i att alla olika verksamheter är delaktiga. 
Det är så jag tror att vi når framgång, att alla samverkar.

För att stötta kommuner, lokalsamhällen och regioner att 

bidra till etisk konsumtion och hållbar handel erbjuder Fairtrade 

Sverige två diplomeringar: Fairtrade City och Fairtrade Region. 

De fungerar som verktyg för att omsätta Agenda 2030 i 

praktiken. Det fi nns en särskild koppling till mål 12 ”Hållbar 

konsumtion och produktion” och mål 17 ”Genomförande 

och partnerskap”.

Diplomeringarna innebär att kommunen eller regionen 

lever upp till kriterier för strategiskt arbete, hållbarhetskrav 

i upphandlingar och har ett aktivt informations- och 

engagemangsarbete. Fairtrade Sverige erbjuder stöd i 

det arbetet.

Syftet är att samla lokala aktörer för att tillsammans bidra 

till en hållbar konsumtion, som värnar om både människa och 

miljö. Det handlar om ett samarbete och nätverk, både inom och 

mellan kommuner och regioner. Runt om i världen fi nns det cirka 

2 000 diplomerade städer – från Chicago till Seoul.

För att behålla diplomeringen behöver kommunen eller 

regionen förnya sin diplomering varje år. Bland de kommuner 

som har lämnat in en mer omfattande förnyelseansökan utser 

Fairtrade Sverige Årets Fairtrade City.

Fairtrade City och Fairtrade Region

I november överräckte 
Anneli Örtqvist från 
Fairtrade Sverige (till 
vänster) ett diplom 
till representanter 
för Fairtrade City 
Trollhättan: Esther 
O’Hara (MP), ordförande 
i samverkansgruppen; 
Peter Göthblad, 
hållbarhetsstrateg; 
Charlotta Sandblom, 
hotelldirektör på Scandic 
Swania; Marcus Pallvid, 
centrumutvecklare.
Foto: Per Ivarsson

Malmö stad fi ck i oktober ta emot pris för sitt arbete för etisk konsumtion och hållbar 
handel. ”Det är ett långt, outtröttligt arbete som har gjort att Malmö har nått så långt”, 
säger Olov Källgarn, koordinator på kommunens Fairtrade City-kansli. Foto: Åsa Hellström
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Pandemin har slagit hårt mot odlare och anställda 
i länder med utbredd fattigdom. Från Fairtrades 
producentnätverk i Latinamerika, Afrika och Asien-
Stillahavsregionen har det kommit rapporter om 
inställda ordrar, ökade kostnader och minskad 
efterfrågan. Men också om lokala initiativ som visar 
att Fairtrade fungerar som ett konkret stöd.

Världsbanken beräknar att tiotals miljoner människor 
kommer att falla tillbaka ner under den internationella 
fattigdomsgränsen till följd av pandemin. Även den globala 
hjälporganisationen Oxfam har konstaterat att så många som 
en halv miljard människor kan försättas i fattigdom. Dessutom 
skulle upp emot 30 år av fattigdomsbekämpning gå förlorade 
i vissa regioner.

Att utrota fattigdomen är det övergripande och första av 
FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Om tio år ska 
ingen människa vara fattig. Men för första gången sedan 

målen antogs går trenden åt fel håll. För att ha en chans att 
uppnå de globala målen behöver hela världen accelerera 
arbetet mot fattigdom på ett hållbart sätt.

Fairtrade arbetar för minskad fattigdom genom en hållbar 
handel, där råvaruproducenten i första ledet av leverantörs-
kedjan kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Under 
coronapandemin har Fairtrade bland annat ändrat regelverket 
kring Fairtrade-premien, vilket har möjliggjort snabba kontant-
utdelningar till odlare och anställda som drabbats ekonomiskt. 
Dessutom deltar Fairtrade i fl era internationella samarbeten 
i syfte att snabba på omställningen till en mer hållbar 
världshandel. Bland annat genom forskning, information 
och påverkan inom EU och på mellanstatlig nivå.

Samtidigt har Fairtrade-producenter världen över vidtagit 
olika åtgärder för att hantera krisen. På nästa sida har vi 
samlat sex exempel från olika delar av världen.

Coronakrisen ökar världens fattigdom 
– hållbar handel gör skillnad

fairtrade i världen: coronapandemin

Colombia
I Colombia har odlare och anställda från 16 banan-
producenter i Urabá-regionen satsat över en halv 
miljon svenska kronor för att bygga ett hjälpcenter 
med möjlighet att testa sjuka människor i närområdet. 
Snabbare provsvar innebär att smittspridningen kan 
begränsas. Tidigare tog det upp till fem dygn att få 
svaren eftersom testerna var tvungna att skickas 
till storstaden Medellín, som ligger 50 mil bort. 
De anställda på bananplantagerna har även fått 
utökad tillgång till skyddsutrustning och skärmar 
mellan sina arbetsstationer, vilket har gjort det 
möjlig att fortsätta produktionen. 

Peru
I Peru har odlare på bästa sätt försökt hålla i gång 
kakaoproduktionen, samtidigt som de distanserat sig 
socialt. Under skördetiden kunde de kakaoexperter som 
testar kakaon inte resa ut till odlingarna som de brukar, 
men istället fi ck de försöka undersöka kakaon genom 
bilder och dokument som odlarna skickade till dem. 

Pakistan
I Pakistan har den Fairtrade-certifi erade fotbollstillverkaren 
Bola Gema sett till att företagets anställda har kunnat 
handla mat för halva priset, genom den premie som 
genererats från bland annat den svenska sportkedjan 
Stadiums försäljning. I ett mejl tackade fotbollstillverkaren 
för möjligheten:  

– Tack vare Stadium kan vi driva en butik för våra 
medarbetare där vi kan erbjuda billigare livsmedel under 
en tid då priserna skenar i resten av landet och läget är 
svårt, sa Waseem Lodhi, partner på Bola Gema.

Indien
I Indien ledde utegångsförbud till att en stor del av 
befolkningen inte hade möjlighet att handla mat. 
Fairtrade-certifi erade bomullsodlare från Anandhi Textiles 
genomförde en stor insats där de delade ut mat till 1 500 
personer varje dag i 21 dagar. På kooperativet Chetna 
Organic har odlarna börjat sy munskydd till sjukhus 
och vårdföretag.

Kenya
Kenyas blomsterplantager har drabbats hårt på grund 
av en drastiskt minskad efterfrågan på blommor. 
Anställda på Oserian Flowers har därför ställt om sin 
produktion från blommor till munskydd. Tillverkningen 
drivs av en grupp på 36 skräddare, som har lärt sig yrket 
genom korta kurser fi nansierade av Fairtrade-premien.

– Först verkade det som ett stressfyllt jobb, men jag 
har märkt att jag uppskattar det mer nu. Jag är glad att 
kunna hjälpa till under coronapandemin tack vare min 
bakgrund som skräddare, säger Joseph Kakai, som har 
visat de anställda hur de ska sy.

Uganda
I Uganda har det precis som i många andra länder 
införts utegångsförbud. Det har lett till att fl era 
miljoner människor inte kunnat tillgodose sitt dagliga 
behov av mat. Därför har det Fairtrade-certifi erade 
kaffekooperativet Bukonzo använt pengar från 
Fairtrade-premien till att dela ut förnödenheter 
som majsmjöl, matolja och tvål. Äldre, änkor och 
funktionsvarierade har också fått donationer för 
skyddsutrustning från kooperativet. 

Svenska företags och konsumenters engagemang 
i Fairtrade har gett motsvarande två miljoner 
svenska kronor till odlare som är hårt drabbade av 
coronapandemin. Våren 2020 upprättades Fairtrade 
Relief Fund – som mot slutet av året gett närmare 
335 000 människor i 59 länder akut stöd under krisen. 
Totalt har över 2,4 miljoner euro hittills fördelats i form 
av stödpaket till odlare i en mycket utsatt situation.

– Vi är glada över att Fairtrade Sverige, tack vare 
engagerade konsumenter och företag, har kunnat 
bidra med resurser till utsatta odlare under denna svåra 
pandemi. Coronakrisen innebär ett hot mot många 

människors försörjning – men tack vare fonden har 
odlarna fått möjlighet att hålla i gång produktionen och 
försäljningen och dessutom vidta viktiga hälsofrämjande 
åtgärder, säger Cecilia Ceder, vd på Fairtrade Sverige.

Nationella Fairtrade-organisationer, såsom 
Fairtrade Sverige, samt även kommersiella organisationer 
och statliga myndigheter i Storbritannien, Schweiz och 
Tyskland har valt att bidra med drygt 15 miljoner euro till 
Fairtrade Relief Fund och Fairtrade Resilience Fund. Den 
senare fi nns till för att ge odlarna ett mer långsiktigt stöd 
i efterverkningarna av pandemin som kommer att påverka 
deras ekonomiska situation under en lång tid framöver.

Coronafond stöttar odlare genom svår kris

verksamhetsberättelse 2020

Bilder från Fairtrades producentnätverk i Latinamerika, Asien och Afrika.
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Fairtrade har under 2020 varit pådrivande i arbetet 
för att Sverige och EU ska få en lagstiftning om 
företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. 
Vi var en av initiativtagarna till kampanjen Visa 
handlingskraft och bidrog bland annat till att 
fl era företag och fackförbund ställde sig bakom 
uppropet, som överlämnades till utrikes-
handelsminister Anna Hallberg.

I april 2020 meddelade EU:s justitiekommissionär 
Didier Reynders att EU-kommissionen skulle påbörja 
arbetet med att ta fram en europeisk lagstiftning om så 
kallad human rights and environmental due diligence 
(HREDD). Det innebär att företag måste kunna uppvisa 
att de genomför riskanalyser och riskhantering för att 
förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och 
miljöförstörelse. En central del i en lagstiftning är också att 
drabbade ska ha rätt till gottgörelse.

Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) 
uttalade tidigt ett stöd till EU-kommissionens initiativ om 
ett bindande företagsansvar för mänskliga rättigheter.

– Det är utmärkt att det har tagits ett initiativ på EU-
nivå. Vi kommer att följa detta noga och vara delaktiga i 
processen. Det är viktigt att lagstiftningen gör skillnad ute 
i företagen och i arbetstagarnas vardag. Vi har inte sett 
förslaget ännu men jag är verkligen positiv till att initiativet 
tas på EU-nivå och vi står bakom det, sa hon under 
ett Global Deal-möte i Stockholm i juni efter en fråga 
från Fairtrade.

När forskningsprojektet Alliance for Corporate 
Transparency genomförde en granskning av 1 000 
europeiska företag år 2020, var det endast en femtedel 
som rapporterade om hur de arbetar för att säkerställa 
att mänskliga rättigheter respekteras i den egna 
verksamheten och i leverantörskedjorna. Detta trots 
att över 80 procent av företagen angett att de har 
en policy för mänskliga rättigheter. Med en HREDD-
lagstiftning skulle företag bli skyldiga att implementera 
policyer om mänskliga rättigheter, göra risk- och 
konsekvensanalyser i alla delar av verksamheten och 
följa upp vidtagna åtgärder.

Kampanjen Visa handlingskraft
Att EU-kommissionen har utlovat ett lagförslag till 2021 
är ingen garanti för att en lagstiftning kommer på plats. 
Därför har Fairtrade Sverige varit en av initiativtagarna 
till kampanjen Visa handlingskraft – ett upprop för en 
lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga 
rättigheter, både i den egna verksamheten och i 
affärsrelationer. Som en del av kampanjen arrangerade 
Fairtrade Sverige ett webbinarium om hur vi tillsammans 
kan skapa en mer hållbar världshandel som främjar 
mänskliga rättigheter.

– Vi på Fairtrade tycker att det borde vara en 
självklarhet att varorna som du och jag konsumerar är 
producerade på ett schysst sätt. Alltså på ett miljömässigt 

hållbart sätt och utan negativ inverkan på mänskliga 
rättigheter, sa Fairtrade Sveriges generalsekreterare 
Hewan Temesghen, som var eventets inledande talare.

– En lagstiftning om företags ansvar för mänskliga 
rättigheter är nödvändig för att vi ska lyckas skapa en mer 
hållbar världshandel och klara FN:s globala mål för hållbar 
utveckling – Agenda 2030, fortsatte hon.

I snart tio års tid har företag haft möjlighet att frivilligt 
implementera FN:s vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter. Men enligt folkrättsjuristen Sandra 
Atler, som också medverkade på webbinariet, står vi nu 
inför ett paradigmskifte.

– Det fi nns en global enighet om att det är dags att 
faktiskt säga att det är slut på fri vilja. Det är dags att se 
att företagen inte klarar det här själva, vi behöver sätta 
gemensamma standarder. Det är inte frivilligt längre att 
respektera mänskliga rättigheter, sa hon.

Sandra Atler jobbar på konsultföretaget Enact 
Sustainable Strategies där hon hjälper företag att 
förbättra arbetet med mänskliga rättigheter. Dessutom var 
hon delaktig i processen med att utveckla de vägledande 
principerna som FN antog 2011. För att företag ska 
kunna veta att de inte kränker mänskliga rättigheter 
krävs samma typ av systematisk riskhantering som 
byggarbetsplatser använder sig av för att säkerställa 
hälsa och säkerhet, förklarade Sandra Atler under 
sin föreläsning:

– Allt det som är jättejobbigt att prata om, hantera och 
tänka på – att vi kanske har ett ansvar som företag, det är 
det som ska vara i fokus.

Internationell handel och den produktion som sker i 
länder med utbredd fattigdom bidrar till jobb som ofta 
förbättrar människors levnadsvillkor. Men det är också 
vanligt att anställda i de globala leverantörskedjorna 
arbetar under mycket svåra förhållanden och får löner 
som det inte går att försörja sig på.

Många svenska och europeiska företag är verksamma 
i eller handlar med länder där det är vanligt med 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Till exempel 
tjänar de fl esta kakaoodlarna i Västafrika endast en 
tredjedel av vad som behövs för en enkel men 
anständig levnadsstandard.

Drygt 150 miljoner barn, varav 75 procent i 
jordbrukssektorn, arbetar på ett sätt som är skadligt för 
dem eller påverkar deras skolgång negativt. Samtidigt 
befi nner sig 25 miljoner människor i de globala 
värdekedjorna i modernt slaveri. Under 2020 har 
coronapandemin inte bara lett till en världsomfattande 
hälso- och försörjningskris utan också blottlagt hur 
företag brister i att tillgodose personalens behov 
av skyddsutrustning.

Sju av tio svenskar vill se lagstiftning
I oktober publicerade Dagens Nyheter en artikel om att 
majoriteten av Sveriges befolkning är positiv till att lagstifta 
om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Enligt en 
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"VI BEHÖVER EN RÄTTVIS LÖN
FÖR ATT HA ETT ANSTÄNDIGT LIV.
VAR OCH EN VILL HA MÖJLIGHET
ATT KUNNA STYRA ÖVER SITT EGET ÖDE."

Vilcius Etienne
Bananodlare, Dominikanska Republiken
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Sifo-undersökning, som Fairtrade och Amnesty låtit göra, 
vill sju av tio svenskar se en sådan lagstiftning. 

Stödet för en HREDD-lagstiftning har dessutom vuxit 
bland investerare. I april 2020 gick 105 internationella 
investerare, med en sammanlagd portfölj värd 50 tusen 
miljarder kronor, ut med krav på en bindande lagstiftning. 

Genom en europeisk lagstiftning får vi en jämlik 
spelplan för företag i Europa och en sund konkurrens-
situation, där det lönar sig att skapa hållbara affärs-
modeller. Med en lag kommer företag att prioritera 
hållbarhetsfrågorna och det blir lättare att ställa krav 
på affärspartners. Samtidigt blir det tydligare vad som 
krävs och revisionsbolag kan ge företag tydliga svar 
om efterlevnad.

– En lagstiftning skulle innebära att alla företag måste 
arbeta med mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än 
i dag. För om företag kan hållas ansvariga för kränkningar 
skapas incitament för att arbetsrätten tas på allvar globalt 
och att mänskliga rättigheter integreras i styrningen av 
företaget, sa Hewan Temesghen under Fairtrade 
Sveriges webbinarium.

42 företag skrev på uppropet
Många företag har höga ambitioner vad gäller miljömässig 
och social hållbarhet. Det syns i det växande antalet 
företag som väljer att Fairtrade-märka sina produkter, 
men också i uppslutningen av företag bakom kampanjen 
Visa handlingskraft. Arvid Nordquist var ett av de 42 
företag som skrev på uppropet. Det gjorde även 
63 organisationer och fackförbund och drygt 
21 000 privatpersoner.

– Vi som tillverkar produkter måste ta ansvar för 
att minimera vår negativa påverkan. Vi måste också 
ta ansvar för de krav vi ställer i leverantörskedjan – 
och för att de kraven följs upp, sa Erica Bertilsson, 
hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist, som också 
medverkade på webbinariet.

Vid ett digitalt överlämnande i januari 2021 tog 
utrikeshandelsminister Anna Hallberg emot uppropet 
från initiativtagarna till Visa handlingskraft, som 
representerades av bland andra Hewan Temesghen.

– Det är positivt att se att kampanjen heter Visa 
handlingskraft, det visar på ”action” och tittar framåt. 
Positivt att det också drivs av företag. Att företag 
inkluderas i detta är viktigt för att nå framgång, sa 
Anna Hallberg.

Hon framhöll även att civilsamhällets aktiva roll i 
arbetet är avgörande eftersom vi tillsammans kan göra 
skillnad. Ministern berättade att hon har haft mycket 
dialog med svenska företag och upplever att de står 
bakom ett rättsligt ramverk om HREDD. Och hon 
betonade att hon själv är för en lagstiftning: 

– Det behövs en lag, en harmoniserad EU-lagstiftning, 
då täcker vi stora globala värdekedjor. Vi arbetar aktivt 
och är konstruktiva för detta inom EU. Ett spännande 
arbete pågår här och nu. Det ger mycket mer kraft om 
vi gör det på EU-nivå.

Fairtrades ståndpunkt och förslag 
I dag har runt 1,8 miljoner odlare och anställda i 75 länder 
nytta av Fairtrades certifi ering. För att en råvara eller en 
produkt ska kunna certifi eras måste omfattande krav vara 
uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-
kriterier för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling, vilka i sin tur är baserade på bland 
annat internationella konventioner kring mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn.

Även Fairtrade arbetar löpande med att stärka 
processerna vad gäller riskanalyser och riskhantering 
i linje med FN:s vägledande principer. Under året har 
Fairtrade International publicerat sitt åtagande vad 
gäller mänskliga rättigheter och en vision med konkreta 
rekommendationer om det rättsliga ramverket för 
ansvarsfullt företagande. 

– Vårt budskap i dag är en vändpunkt. Till och 
med Fairtrade, som fungerar som ett frivilligt verktyg 
för ansvarsfullt företagande, konstaterar att frivilliga 
åtgärder som vidtas av företag inte är tillräckliga för att 
hantera kränkningar av mänskliga rättigheter, fattigdom 
och miljöskador, sa Darío Soto Abril, vd för Fairtrade 
International, i samband med publiceringen av åtagandet 
och visionen.

Åtagandet är ett resultat av tre års dialog mellan 
Fairtrade-aktörer i Afrika, Asien-Stillahavsregionen, 
Amerika och Europa. Syftet har varit att tydliggöra 
Fairtrades ansvarsområden eftersom det fi nns många 
systemiska utmaningar för de mänskliga rättigheterna 
på de platser och i de leverantörskedjor där Fairtrade 
verkar. Det handlar bland annat om utbredd fattigdom, 
stor maktobalans och diskriminerande sociala normer. 
Fairtrades åtagande ska också uppmuntra företag att 
växla upp arbetet för human rights and environmental 
due diligence. 

Alla aktörer behöver bidra
EU kan genom sin storlek bidra till att företagande 
med respekt för mänskliga rättigheter och miljö får 
spridning och blir normen i världen. En europeisk 
lagstiftning skulle innebära ett stort steg framåt, men det 
kommer fortfarande att fi nnas utmaningar i de globala 
leverantörskedjorna. Det är viktigt att se till att odlare och 
anställda i början av värdekedjan är involverade i arbetet. 
Och det kommer till exempel att behövas kompletterande 
åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag att 
genomföra HREDD-processer.

– Alla aktörer behöver ta hållbarhetsfrågorna på största 
allvar för att den internationella handeln ska bli en ännu 
starkare motor i arbetet för en hållbar värld. Frivillighetens 
tid är förbi. Med en europeisk lagstiftning kan politiken 
bidra till att stärka respekten för mänskliga rättigheter i de 
globala värdekedjorna, säger Hewan Temesghen.

Fyra frågor till 
EU-parlamentarikern 
Karin Karlsbro (L)
Hur tror du att en HREDD-lagstiftning kan påverka 
villkoren för anställda och odlare i början av de 
globala leverantörskedjorna?

– Hela anledningen bakom att överväga HREDD-
lagstiftning är att just se till att europeisk konsumtion inte 
leder till övergrepp mot mänskliga rättigheter. EU måste 
använda sin ekonomiska tyngd för att påverka både företag 
och regeringar för att få stopp på brott mot mänskliga 
rättigheter och stopp på miljöförstöring. Konsumenter och 
det civila samhället har som alltid en viktig roll att spela, 
framför allt för att skapa opinion och bereda vägen, men 
det är inte rätt att lägga allt ansvar på dem. Därför behöver 
vi överväga lagstiftning. 

Hur tror du att en lagstiftning kommer att påverka 
europeiska företags hållbarhetsarbete?

– Många företag i Europa gör redan ett bra och viktigt 
arbete för att garantera att deras leverantörskedjor inte leder 
till att mänskliga rättigheter kränks eller att miljön förstörs. 
Men politisk styrning är viktig för att se till att samma regler 
gäller för alla och att det är tydligt vad vi kräver för att sälja 
varor och tjänster i EU. 

Vad tycker du är viktigt för att en lagstiftning ska bli 
effektiv och relevant?

– Lagstiftningen behöver balansera mellan att vara 

effektiv och heltäckande samtidigt som den inte får skapa för 
betungande byråkrati för företag. Framför allt inte för små och 
medelstora företag med små resurser. Det är också viktigt 
att reglerna gäller alla på lika villkor, oavsett om företag är 
registrerade i EU eller inte. 

Vad gör du som EU-parlamentariker för att vi ska få 
en lag på plats?

– Jag har jobbat med åsiktsyttring, så kallad opinion, 
från utskottet DROI, som är utrikesutskottets underutskott 
för mänskliga rättigheter. Min målsättning har varit att 
lagstiftningen ska vara konkret och tillämpbar, med krav som 
är möjliga att genomföra och följa upp.
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Karin Karlsbro är Liberalernas Europaparlamentariker sedan 2019. 
Hon är bland annat ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter, DROI. 
Foto: Privat

Under hösten 2020 lanserade Fairtrade, tillsammans med ett stort 
antal företag och organisationer, kampanjen Visa handlingskraft – 
för en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter 
i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer.

Med kampanjen ville vi visa Sveriges beslutsfattare att det 
fi nns ett behov av och en opinion för en lagstiftning. Vi bjöd därför 
in alla som ville – privatpersoner, organisationer, företag och 
andra aktörer – att ställa sig bakom vårt upprop för en ny lag om 
företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Initiativtagarna till kampanjen var en koalition av 
14 civilsamhällesorganisationer: Act Svenska kyrkan, 
Afrikagrupperna, Amnesty International i Sverige, Diakonia, 
Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, 
Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, 
Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av 
CONCORD Sverige.

I januari 2021 överlämnades 21 070 underskrifter till utrikes-
handelsminister Anna Hallberg. Dessutom stod 42 företag och 
63 fackförbund och organisationer bakom uppropet.

Upprop för en lagstiftning
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Maria Kaarto arbetar som Corporate Relations Advisor 
och ansvarig för Agenda 2030 på We Effect, där hon 
ansvarar för We Effects samarabeten med näringslivet kring 
påverkansarbete, gemensamma aktiviteter och strategisk 
insamling. Maria har en lång bakgrund inom biståndsarbete 
och har tidigare arbetat för Läkarmissionen, Afrikagrupperna 
och med Universitet- och högskolerådets Sida-finansierade 
program.

Monica Stolpe Nordin arbetar som kommunalråd för 
Centerpartiet i Västerås stad. Monica har tidigare bland annat 
varit chef för Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, 
organisationsutvecklare Centerpartiets riksorganisation och 
vice förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan. 
Monica har suttit i styrgruppen för Fairtrade City Västerås 
och länge varit engagerad i rättvisefrågor. 

Anna Nilsson arbetar som administrativ handläggare 
på socialförvaltningen i Lunds kommun och lokal 
avdelningsordförande för Visions Lundaavdelning. Anna är 
utbildad socialantropolog och har tidigare suttit i Visions 
förbundsstyrelse, varit ledamot i Region Skånes råd för 
strategiska upphandlingar och varit ledamot vid två 
internationella världskongresser inom Public Service 
International. Anna har suttit i styrgruppen för Fairtrade 
City i Lund sedan 2011. 

Angelica Jarl arbetar med försäljning och dialog 
gentemot offentlig sektor. Angelica har erfarenheter av 
att arbeta som inköpare och med försäljning gentemot 
offentlig sektor i kombination med att i många år haft 
olika ledande befattningar. 

Märta Jacobson arbetar vanligtvis som humanitär 
koordinator på Erikshjälpen, men är just nu tjänstledig 
för att läsa en master vid Stockholm Recilience Centre. 
Märta har lång erfarenhet från rättvis handelsrörelsen 
där hon varit aktiv inom Världsbutiken i Lund, Fair Trade 
Återföräljarna, The European Branch of the World Fair 
Trade Organization och har suttit i styrgruppen för 
Fairtrade City i Lund

Sofia Eriksson arbetar som internationell ombudsman 
på fackförbundet Kommunal och har en bakgrund 
som fackligt förtroendevald på lokal, regional och 
nationell nivå. I Sofias nuvarande arbete ansvarar hon 
för Kommunals internationella utvecklingsprojekt, där 
lantarbetare är en stor del av de arbetstagare som de 
jobbar tillsammans med för att få bättre arbets- 
och livsvillkor. 

Ordförande
Katarina Rosenqvist driver egen verksamhet inom hållbar 
affärsutveckling och kommunikation med uppdrag främst 
inom dagligvaruhandeln. Hon har tidigare haft ledande roller 
som hållbarhets- och kommunikationschef i näringslivet 
och verksamhetschef inom ideell sektor. Under fem år var 
Katarina vd för Fairtrade Sverige AB och hon har genom åren 
besökt odlare och anställda i Afrika, Asien och Latinamerika. 

Vice ordförande
Loa Brynjulfsdottir arbetar som chef på LO:s internationella 
enhet. Hon har tidigare arbetat som generalsekreterare 
för Nordenfacket NFS, varit ledarskapsutbildare på Runö 
folkhögskola och utvecklingscentrum och varit senior officer 
på European Free Trade Association. Loa har lång erfarenhet 
från idéburen sektor, både nationellt och internationellt. 

Ledamöter 
Andreas Franzén arbetar som projektledare på 
Konsumentföreningen Stockholm. Han har tidigare arbetat 
som butikschef på Coop och som verksamhetsutvecklare 
i Konsumentföreningen Väst. Andreas har lång erfarenhet 
från detaljhandeln, butiksdrift och av att skapa aktiviteter 
och engagemang kring Coops butiker tillsammans med 
förtroendevalda medlemmar. 

Claes Hedström arbetar som miljösamordnare och 
präst i Uppsala. Claes är utbildad präst samt har 
en master i hållbar utveckling från Uppsala universitet/
Sveriges lantbruksuniversitet. Claes har ett engagemang 
inom ACT Svenska kyrkan, som är kyrkans internationella 
arbete, bakom sig. Claes expertisområden är klimat-, 
rättvise- och hållbarhetsfrågor. 

Henrik Brundin arbetar som chef för SwedBio som är 
en del av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms 
universitet. Henrik har tidigare arbetat med internationellt 
utvecklingsarbete med fokus på hållbart brukande av 
naturresurser. Där ingick bland annat att stötta afrikanska 
lantbrukare och deras organisationer att odla hållbart i ett 
förändrat klimat. Henrik kommer senast från en tjänst som 
vice vd på biståndsorganisationen We Effect och har lång 
erfarenhet av ledning, styrning och internationellt arbete. 

Suppleanter 
Veronica Pålsson läser sin sista termin på utbildningen för 
att bli präst och kommer börja jobba som präst i Svenska 
kyrkan i juni. Veronica har en master i teologi och har även 
tidigare arbetat inom Svenska kyrkan och har ett långt 
engagemang i ACT Svenska kyrkans arbete. Veronica har 
varit ambassadör för Fairtrade sedan 2013 och har jobbat 
med Fairtrade som engagerad i flera medlemsorganisationer. 
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Omställning av verksamhet med 
anledning av coronapandemin
Coronapandemi har påverkat även Fairtrade. Kampanjer 
fick ställas in, arrangemang sköts upp på obestämd framtid, 
årsmöte och styrelsemöten hölls digitalt och hela kontoret 
ställde om till att jobba hemifrån. Coronapandemin har såklart 
även påverkat de odlare och anställda som odlar Fairtrade-
certifierade råvaror och en viktig del av verksamheten under 
året har varit att kommunicera att vikten av att handla Fairtrade-
märkta produkter är större än någonsin.

Nytt koncept för Fairtrade City och Fairtrade Region
Fairtrade City och Fairtrade Region är en framgångsrik 
diplomering som hjälper kommuner och regioner att ställa om 
till en hållbar handel, upphandling och konsumtion. För två år 
sedan inleddes arbetet med att uppdatera konceptet. I slutet 
av 2020 var utvecklingsarbetet färdigt med tydligare koppling 
till Agenda 2030 vilket lanserades gentemot de diplomerade 
kommunerna och regionerna.

Kampanjer
I Fairtrade Sveriges höstkampanj är fokus att synliggöra 
Fairtrade-märkta produkter, framför allt i dagligvaruhandeln och 
gentemot privatkonsumenter. Konceptet för 2020 års kampanj 
var samma som för 2019: ”Det kan aldrig bli för mycket 
Fairtrade”. Men den här gången adderades fyra fördjupade 
budskap: skolgång, ekonomisk trygghet, hållbart jordbruk och 
jämställdhet. En mätning från Kantar Sifo visar att 31 procent av 
befolkningen nåddes av kampanjen.

Under året har föreningen inom ramen för samarbetet i 
Concord arrangerat kampanjen Visa handlingskraft. Kampanjen 
har syftat till visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov 
av och en opinion för en lagstiftning om så kallad human rights 
due diligence (HRDD), som kräver att företag tar hänsyn till 
mänskliga rättigheter. Kampanjen fokuserade bland annat 
på ett upprop som under hösten signerades av 42 företag, 
63 organisationer och 21 070 privatpersoner. I oktober 
publicerade Dagens Nyheter en artikel om den Sifo-
undersökning, som Fairtrade och Amnesty låtit göra, där 
sju av tio svenskar svarade att de vill se en lagstiftning om 
företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Fairtrade Challenge, som är en kampanj som centrerar kring en 
utmaning om att samlas och fika Fairtrade-märkt, behövde med 
några veckors varsel ställas in på grund av coronapandemin. 
Temat skulle ha varit kakao och barnkonventionen.

Kännedoms- och försäljningssiffror
Under 2019 (2020 års siffror är ännu inte klara) uppnåddes 
en total försäljning till ett konsumentvärde av 4,5 miljarder 
kronor (+ 10 procent från 2018). Den ökade försäljningen 
av Fairtrade-märkta produkter hänger tätt ihop med 
konsumenternas kännedom om Fairtrade. Enligt en mätning, 
som Kantar Sifo gjorde i februari 2020, känner 88 procent 
till Fairtrade-märkningen.

Prognosen för 2020 är att försäljningen av Fairtrade-märkta 
produkter beräknas att minska med cirka 10 procent. Detta 
beror framför allt på coronapandemin då mycket av den så 
kallade out of home-konsumtionen har upphört när vi inte 
längre går på kaféer, bor på hotell, har konferenser eller är 
på vår arbetsplats.

Ny femårsstrategi
Internt har ett stort fokus legat på att ta fram en ny 
femårsstrategi, gemensam för föreningen och bolaget. 
Efter att ha genomfört nulägesanalyser, trendspaningar, 
omvärldsbevakning och ett gediget internt arbete med att 
formulera Fairtrade Sveriges möjligheter antogs en färdig 
strategi av både föreningens och bolagets styrelse i 
december 2020. Även Fairtrade International har tagit fram 
en ny femårsstrategi och i det arbetet har bolagets vd varit 
Fairtrade Sveriges representant.

Finansieringen av verksamheten
Under år 2020 har föreningens intäkter huvudsakligen erhållits 
från följande fyra inkomstkällor:

Medlemsavgifter
Föreningens 34 medlemsorganisationer betalar in en 
medlemsavgift enligt en differentierad modell som fastställs 
av årsmötet. Avgiften används för att täcka föreningens fasta 
kostnader och administration av verksamheten.

Diplomeringsavgift för Fairtrade City/Region
Kommuner och regioner som är Fairtrade City/Region-
diplomerade betalar en differentierad diplomeringsavgift. 
Differentieringen beror på kommunens/regionens storlek 
och sträcker sig mellan 5 000 och 25 000 kronor.

Informationsanslag via Union to Union finansierat av Sida
”Försörjning och framtidshopp – Det börjar med Fairtrade” 
är ett program som syftar till att öka svenska konsumenters 
kunskap om situationen för odlare och anställda i länder 
med utbredd fattigdom, samt belysa hur hållbar handel kan 
verka som en drivkraft för utveckling. I programansökan ingår 
finansiering av trycksaker, delar av Fairtrades höstkampanj, 
Fairtrade Challenge, utbildning och engagemang av 
ambassadörer, del av arbetet med Fairtrade City samt 
utvärdering av Fairtrades verksamhet.

Förmånstagare för Postkodlotteriet
Medel erhållna från Postkodlotteriet används till att stödja 
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom 
Fairtrade International, samt till kommunikativt arbete i Sverige.

Till detta kommer föreningens övriga egna intäkter i form av 
exempelvis försäljning via hemsidan och betalda föreläsningar. 
Dessa utgör dock en mindre del av de 
totala intäkterna.
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Styrelsen avger följande årsredovisning

Om inget annat anges redovisas alla belopp i kronor. 
Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Styrelsen för Föreningen för Fairtrade får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening som 
utgörs av 34 olika medlemsorganisationer.

Vår vision är en världshandel där odlare och anställda i länder 
med utbredd fattigdom kan skapa sig en trygg och hållbar 
försörjning och själva bestämma över sin framtid.

Föreningen har ett nära samarbete med Fairtrade Sverige AB. 
Vårt gemensamma uppdrag består i att skapa engagemang 
för en mer hållbar världshandel för att öka utbudet och 
konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter. Fairtrade är 
en internationell certifiering och aktör för en mer hållbar 
världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. 
Certifieringens syfte är att bidra till att odlare och anställda kan 
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, genom kriterier för 
bland annat:

• förbättrade ekonomiska villkor.
• barns rätt till utbildning.
• jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering.
• demokratiutveckling och rätten att organisera sig.
• miljöhänsyn och mer ekologisk produktion.

Via tre producentnätverk, som representerar Fairtrade-
certifierade producentorganisationer i Latinamerika, Afrika 
och Asien, äger odlarna 50 procent av rösterna i Fairtrade 
International och 50 procent ägs av de 21 nationella 
Fairtrade-organisationerna. Fairtrade International utvecklar 
kriterier samt fungerar som stöd för odlare och anställda i 
länder med utbredd fattigdom. Det oberoende 
kontrollorganet Flocert kontrollerar att de 
internationella Fairtrade-kriterierna efterföljs.

Fairtrades verksamhet i Sverige
Föreningen för Fairtrade Sveriges och Fairtrade 
Sverige AB:s uppdrag är att skapa engagemang för en 

mer hållbar världshandel för att öka utbudet och 
konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter.

Föreningen för Fairtrade i Sverige ansvarar för att:

• sprida information och bilda opinion med syfte att öka 
konsumenters kännedom, kunskap och engagemang 
kring Fairtrade – med syfte att öka konsumtionen av 
Fairtrade-märkta varor. 

Fairtrade Sverige AB ansvarar för att:

• licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är 
certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier 
och skapa ett mervärde för dessa företag.

• påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att 
produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av 
Fairtrade-märkta produkter.

Målsättning:
I Fairtrade Sveriges strategi för 2016–2020 fanns fyra 
övergripande mål. Nedan redogörs dessa för tillsammans med 
uppföljning av målen. I avvaktan på försäljningsresultaten för 
2020 redogör vi för siffror per sista december 2019, förutom 
igenkänningsgraden. Fairtrade Sveriges övergripande mål till 
utgången av 2020 var:

• Konsumtion av Fairtrade-märkta produkter till ett 
konsumentvärde av 5 miljarder kronor. Resultat i slutet av 
2019: 4,5 miljarder.

• En igenkänningsgrad för Fairtrades certifieringsmärke på 
90 procent. Resultat 2020: 88 procent.

• Nettolicensintäkt på 25 miljoner kronor. Resultat i slutet av 
2019: 27,5 miljoner kronor.

• En genererad Fairtrade-premie på 100 miljoner kronor. 
Resultat i slutet av 2019: 89 miljoner kronor.

Föreningen för Fairtrade Sverige delar tillsammans med 
Fairtrade Sverige AB de övergripande målen, liksom vision 
och verksamhetsuppdrag. Föreningen har uppdraget 
att bidra till måluppfyllelsen genom utvalda strategiska 
verksamhetsområden (engagemang/folkbildning, 
kommunikation och påverkan).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I Sverige finns cirka 50 Fairtrade City-diplomerade kommuner, 
tre Fairtrade-diplomerade regioner, över 2 800 Fairtrade-märkta 
produkter samt ett fortsatt ökat försäljningsvärde. Den svenska 
konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter har bidragit till 
att fler än 1,7 miljoner odlare och anställda i 75 länder fått 
förbättrade arbets- och levnadsvillkor.
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Flerårsöversikt – ekonomi 20202020 20192019 20182018 20172017 20162016

VerksamhetsintäkterVerksamhetsintäkter 12 705 963 12 857 920 16 951 801 12 390 140 10 505 718

Redovisat resultat efter fördelning Redovisat resultat efter fördelning 
till/från ändamålsbestämda medeltill/från ändamålsbestämda medel

-447 081 -390 893 4 809 166 482 702 -317 640

Eget kapitalEget kapital 6 578 581 6 524 812 7 165 483 2 866 854 1 807 674

Antal anställdaAntal anställda 16 14 14 10 8

Resultat och ställning

Gåvor och donationer
Föreningen har under 2020 tagit emot 
gåvor och donationer från allmänheten 
som stöd för informationsarbetet som 
uppgått till 200 kronor.

Placeringspolicy
Föreningens placeringsreglemente går 
hand i hand med Fairtrade Sverige AB:s 
reglemente. Föreningen för Fairtrade 
Sverige får endast placera i ränte-
bärande tillgångar. 

Den etiska aspekten ska jämte 
avkastning och risk alltid beaktas i 
Föreningen för Fairtrade Sveriges 
placeringsverksamhet. Vid denna 
bedömning ska både förvaltare och 
produkt (fond med mera) bedömas. 
Grundregeln är att placering sker med 
vägledning av LO:s och/eller Svenska 
kyrkans riktlinjer för vad som är etiskt 
acceptabla placeringar.

Medlemmar
Nedanstående lista visar de 34 
organisationer som var medlemmar 
per sista december 2020:

ABF
Afrikagrupperna
Akademikerförbundet SSR
Ekobanken Medlemsbank
Fackförbundet ST
Finansförbundet
Folkuniversitetet Mitt
GS-facket
Handelsanställdas förbund
Handelsanställdas förbund avdelning 24
HSB Norra Storstockholm
Konsumentföreningen Stockholm
Landsorganisationen i Sverige, LO
Lärarförbundet
OK Ekonomisk förening
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Scouterna (Svenska Scoutrådet)
SEKO

Sigtunastiftelsen
SOS Barnbyar
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Missionsrådet
Svenska Byggnadsarbetarförbundet
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan Göteborgs stift
Svenska kyrkans unga
Svenska Röda Korset
Svenska Kommunalarbetarförbundet
Unionen
Vision
Viskadalens Folkhögskola & Kursgård
Vi-skogen
Vårdförbundet
We Effect

Anställda
Under året 2020 har Föreningen för Fairtrade Sverige haft 16 
personer anställda på 16 tjänster inklusive generalsekreterare.

Föreningen gör varje år en medarbetarenkät. Enkäten tar upp 
olika frågor kring arbetsplatsen, både gällande den fysiska och 
den psykosociala arbetsmiljön. I år ställdes även extra frågor 
om personalens upplevelse av hur föreningen har hanterat 
omställningen med anledning av coronapandemin.

Under 2020 har föreningen ett Nöjd-Medarbetar-Index på 75 
(år 2019 var NMI 76).

Under året har det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt 
och arbetsmiljöfrågorna har hanterats löpande. Föreningen för 
Fairtrade Sverige är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia 
och är ansluten till kollektivtalet för ideella organisationer mellan 
Fremia/Unionen.

Viktiga samarbeten 
Föreningen har ett samarbetsavtal med Fairtrade Sverige 
AB. Avtalet reglerar respektive parts ansvarsområden i det 
gemensamma arbetet för att öka utbudet av och efterfrågan 
på Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Fairtrade Sverige 
AB innehar kontrakt för lokaler samt kontorsadministration, 
och fakturerar föreningen i proportion till andelen anställda på 
kontoret. Totalt uppgick föreningens betalningar till Fairtrade 
Sverige AB för hyra, kontors- och ekonomiadministration under 
2020 till 1 201 098 kronor exklusive moms.

År 2020 har varit ett intensivt år för att bygga kunskap och 
relationer/partnerskap för ett strategiskt påverkansarbete 
framåt. Här ingår bland annat en kampanj kring human rights 
due diligence inom ramen för Concord, samverkan inom ramen 
för Modupp2030 samt Fairtrades delaktighet i ETI Sweden.

Förväntad framtida utveckling 
Året som passerat har varit en prövning för alla, men vi har gått 
starkare ur det. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan arbeta 
ännu effektivare och vilken omställningsförmåga som fi nns 
i organisationen, både gällande att ställa om verksamheten 
och arbetssätt. Detta är kunskaper vi tar med oss in i 2021. 
Med strategin 2021–2025 kommer Fairtrade tillsammans med 
dessa nya kunskaper kunna fortsätta växa och utvecklas. Då vi 
inte vet hur coronapandemin kommer påverka oss framöver så 
förbereder vi oss för ett år som går i digitaliseringens tecken.

En av årets viktigaste uppgifter kommer vara att implementera 
den nya femårsstrategin genom att säkerställa att alla i 
Fairtrade Sverige jobbar åt samma håll; vi vet åt vilket håll vi 
ska, nu ska vi påbörja resan.

Fairtrade är, som vi vet från våra kännedomsundersökningar, 
en välkänd certifi ering och ses som en allt starkare och självklar 

aktör för hållbar världshandel. Under 2021 ska vi arbeta för att 
stärka kunskapen om och engagemanget för Fairtrade för 
att få ännu fl er att konsumera Fairtrade-märkta produkter. 
I dag fi nns det fl er än 2 800 Fairtrade-märkta produkter, 
men konsumtionen, kännedomen och engagemanget för 
dessa behöver fortsätta växa för att odlarna ska kunna leva 
på sitt arbete och få sina mänskliga rättigheter respekterade 
genom en schysstare världshandel. Det fi nns alltid lite mer att 
göra. Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade.

Förvaltning

Ordinarie styrelseledamöter
Katarina Rosenqvist, ordförande, Nacka.
Loa Brynjulfsdottir, vice ordförande, Täby.
Andreas Franzén, Uppsala.
Henrik Brundin, Enköping.
Anna Nilsson, Lund.
Claes Hedström, Uppsala.
Monica Stolpe Nordin, Västerås.
Maria Kaarto, Hägersten.

Suppleanter
Sofi a Eriksson, Luleå.
Märta Jacobson, Sundbyberg.
Veronica Pålsson, Uppsala.
Angelica Jarl, Linköping.

Den valda styrelsen består av tre män och fem kvinnor. 
Bland suppleanterna är alla fyra kvinnor.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju 
protokollförda möten.

Valberedning
Annika Nilsson, LO, sammankallande.
Johan Thidell, Konsumentföreningen Stockholm.
Kent Johansson, Färjestaden.

Revisorer
Erik Albenius, PwC, auktoriserad revisor. 
Daniel Carlstedt, Handels,
verksamhetsrevisor.

Ersättare
Lars Gäfvert, LO, PwC.
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Hållbarhetsupplysningar
Hållbarhetspolicy
Föreningen för Fairtrade Sverige har en gemensam hållbarhets-
policy med Fairtrade Sverige AB. Hållbarhetspolicyn innehåller 
riktlinjer för inköp och service där ekologiska och Fairtrade-
märkta produkter väljs i den utsträckning det är möjligt samt 
att inköp av varor och tjänster ska vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara.

Föreningen för Fairtrade Sverige väljer i första hand att resa med 
tåg eller buss och transporterna som väljs ska vara miljömärkta. 
När fl ygresor är det enda alternativet på grund av avstånd 
så klimatkompenseras resorna med Fairtrade-certifi erade 
utsläppsrätter (Fairtrade Carbon Credits).
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Resultaträkning NotNot 20202020 20192019

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter

MedlemsavgifterMedlemsavgifter 2 758 000 771 000

Diplomeringsavgift Fairtrade City/RegionDiplomeringsavgift Fairtrade City/Region 715 000 1 080 000

GåvorGåvor 3 5 501 050 5 002 969

BidragBidrag 3 3 078 497 3 603 383

Nettoomsättning Nettoomsättning 0 24 264

Övriga intäkter Övriga intäkter 2 653 416 2 376 304

12 705 963 12 857 920

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader 4,5

ÄndamålskostnaderÄndamålskostnader -10 941 680 -11 515 765

AdministrationskostnaderAdministrationskostnader -1 711 242 -1 926 858

-12 652 922 -13 442 623

VerksamhetsresultatVerksamhetsresultat 53 041 -584 703

Resultat från fi nansiella posterResultat från fi nansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposterÖvriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposterRäntekostnader och liknande resultatposter -2 572 -868

-2 572 -868

Resultat efter fi nansiella posterResultat efter fi nansiella poster 50 469 -585 571

Resultat före skattResultat före skatt 50 469 -585 571

Skatt Skatt 6 3 300 -55 099

Årets resultatÅrets resultat 53 796 -640 671

Förändring av ändamålsbestämda medelFörändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 53 796 -640 671

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år             Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år             0 249 778

Ändamålsbestämning av medelÄndamålsbestämning av medel -500 850 0

Kvarstående belopp för året/balanserat kapitalKvarstående belopp för året/balanserat kapital -447 081 -390 893
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Övrig information
Föreningen för Fairtrade Sverige har ett 90-konto, BG 900–3492 
och är medlem i Giva Sverige. 

Hemsidesadressen är fairtrade.se 
Föreningen har även en webbutik: butik.fairtrade.se

Föreningen för Fairtrade Sverige är medlemmar hos:

• Concord Sverige.
• Giva Sverige.
• ETI Sweden.
• Fremia (tidigare KFO).
• Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.

Nätverk och arbetsgrupper som Föreningen för Fairtrade Sverige är 
aktiva inom:

• ModUpp är ett nätverk av oberoende tredjepartscertifi eringar Svanen/
EU-Blomman, KRAV, MSC, Bra Miljöval och TCO Development.

• Global Deals svenska plattform.
• Regeringskansliets referensgrupp för hållbar bolagsstyrning/HRDD.
• Kommerskollegiets referensgrupp för handel och hållbar utveckling.
• Regeringskansliets referensgrupp för internationell handel.
• CSO-forum.
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Balansräkning NotNot 2020-12-312020-12-31 2019-12-312019-12-31

TILLGÅNGARTILLGÅNGAR

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar

InventarierInventarier 7 73 008 111 871

73 008 111 871

Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 73 008 111 871

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringar

Övriga fordringarÖvriga fordringar 32 670 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterFörutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 668 927 624 430

701 597 624 430

Kortfristiga placeringarKortfristiga placeringar 9 2 140 133 2 140 133

Kassa och bankKassa och bank 5 811 705 6 372 715

Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 8 653 435 9 137 278

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 8 726 443 9 249 149

Balansräkning NotNot 2020-12-312020-12-31 2019-12-312019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapitalEget kapital

Balanserat kapitalBalanserat kapital 6 077 731 6 524 812

Ändamålsbestämda medelÄndamålsbestämda medel 500 850 0

Summa eget kapitalSumma eget kapital 6 578 581 6 524 812

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

LeverantörsskulderLeverantörsskulder 206 773 1 344 177

Aktuella skatteskulderAktuella skatteskulder 200 172 144 641

Skuld erhållna ej nyttjade bidragSkuld erhållna ej nyttjade bidrag 19 673 98 171

Övriga skulderÖvriga skulder 666 794 350 148

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterUpplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 054 450 787 200

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 2 147 862 2 724 337

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 726 443 9 249 149

Förändring eget kapital
ÄndamålsbestämdaÄndamålsbestämda

medelmedel
BalanseratBalanserat

resultat resultat 
Totalt egetTotalt eget

kapitalkapital

Ingående balansIngående balans 0 6 524 812 6 524 812

NyttjandeNyttjande 0 0 0

Ändamålsbestämt av givarenÄndamålsbestämt av givaren 500 850 -500 850 0

Årets resultatÅrets resultat 53 769 53 769

Utgående balansUtgående balans 500 850 6 077 731 6 578 581
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 
årsredovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa redovisningsfrågor 
med anledning av coronaviruset).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det infl öde av ekonomiska fördelar som Föreningen 
för Fairtrade erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges 
nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäkts-
redovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
föreningen. Medlemsintäkten tas i samband med inbetalningen.

Diplomeringsavgift Fairtrade City/Region
Avgiften för Fairtrade City/Region-diplomering täcker del av 
kostnaden för stöd och uppföljning till diplomerade kommuner 
och regioner.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller 
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången 
eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, 
är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras 
till organisationens uppdrag enligt stadgarna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 
administrera och driva organisationen.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffnings-
värde om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

• Inventarier, verktyg och installationer tre år.

Finansiella tillgångar

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och 
i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip 
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även eget-kapital rapporten.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren 
redovisas en skuld.

Inkomstskatter
I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skattepliktiga 
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats.

Not 2 Medlemsavgifter
Föreningen har sedan år 2020 en modell där medlems-
organisationer är indelade i fem olika kategorier och betalar 
medlemsavgift utifrån vilken kategori de tillhör. Kategorierna 
utgår från organisationens budget samt vilken typ av 
organisation det är. Avgifterna är mellan 2 000 kronor och 
35 000 kronor.

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 
Insamlade medel

20202020 20192019

AllmänhetenAllmänheten 200 2 969

PostkodlotterietPostkodlotteriet 5 500 850 5 000 000

SummaSumma 5 501 050 5 002 969

Totala insamlade medel består av följande: 20202020 20192019

Gåvor som har redovisats i resultaträkningenGåvor som har redovisats i resultaträkningen 5 501 050 5 002 969

Summa insamlade medelSumma insamlade medel 5 501 050 5 002 969

Bidrag som redovisats som intäkt
Offentliga bidrag

20202020 20192019

Union to UnionUnion to Union 3 078 497 2 703 383

KonsumentverketKonsumentverket 0 900 000

SummaSumma 3 078 497 3 603 383

Not 3 Insamlade medel

20202020 20192019

Inom ett årInom ett år 665 000 558 600

Två-fem årTvå-fem år 1 995 000 2 234 400

 Summa Summa 2 660 000 2 793 000

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2024-12-31.

Not 4 Leasing
Föreningen för Fairtrade Sverige har via Fairtrade Sverige AB ett avtal för hyra av kontorslokal. Kostnadsförda avgifter för 2020 uppgår till 
723 000 kronor (359 000 kronor).

Under året har Föreningen fått in 200 kronor (2 969 kronor) i gåvor från allmänheten.

verksamhetsberättelse 2020årsredovisning 2020
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Medelantalet anställda 20202020 20192019

KvinnorKvinnor 11 11

MänMän 5 3

16 14

Löner och andra ersättningarLöner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterareStyrelse och generalsekreterare 861 144 805 162

Övriga anställdaÖvriga anställda 5 745 786 5 354 285

6 606 930 6 159 447

Sociala kostnaderSociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och generalsekreterarePensionskostnader för styrelse och generalsekreterare 183 230 98 875

Pensionskostnader för övriga anställdaPensionskostnader för övriga anställda 531 815 446 896

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtalÖvriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 013 789 2 045 276

2 728 834 2 591 047

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensions-Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensions-
kostnaderkostnader

9 335 764 8 750 494

Inga avtal om avgångsvederlag eller särskilda pensionsavtal utöver tjänstepension enligt kollektivavtal fi nns för generalsekreteraren eller 
övriga anställda. Under året har ersättning för förlorad arbetsinkomst för styrelsens ledamöter och suppleanter uppgått till 0 kronor 
(6 143 kronor). Inget arvode har betalats ut till ordföranden.

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat 20202020 20192019

Justering avseende tidigare årJustering avseende tidigare år -3 300 55 099

Totalt redovisad skattTotalt redovisad skatt -3 300 55 099

Avser skattepliktigt resultat år 2018 avseende sålda HR- och kommunikationstjänster.

Not 5 Anställda och personalkostnader Avstämning av effektiv skatt 20202020 20192019

Procent Belopp Procent Belopp

Skatter. resultatSkatter. resultat -170 917 -435 381

Skatt enligt gällande skattesatsSkatt enligt gällande skattesats 21,40 0 21,40 0

Redovisad effektiv skattRedovisad effektiv skatt 0,00 0 0 0

2020-12-312020-12-31 2019-12-312019-12-31

Ingående anskaffningsvärdenIngående anskaffningsvärden 116 602 0

InköpInköp 0 116 602

Utgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 602 116 602

Netto anskaffningsvärdeNetto anskaffningsvärde 116 602 116 602

Ingående avskrivningarIngående avskrivningar -4 731 0

Årets avskrivningarÅrets avskrivningar -38 863 -4 731

Utgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningar -43 594 -4 731

Utgående redovisat värdeUtgående redovisat värde 73 008 111 871

2020-12-312020-12-31 2019-12-312019-12-31

Upplupna intäkterUpplupna intäkter 668 927 624 430

668 927 624 430

Namn AntalAntal AnskaffningsvärdeAnskaffningsvärde Bokfört värdeBokfört värde MarknadsvärdeMarknadsvärde

Handelsbanken Fonder, KorträntaHandelsbanken Fonder, Kortränta 15 074,3165 2 140 133 2 140 133 2 213 211

2 140 133 2 140 133 2 213 211

Not 7 Inventarier

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9 Kortfristiga placeringar
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare 20202020 20192019

Andel kvinnor i styrelsenAndel kvinnor i styrelsen 62 % 43 %

Andel män i styrelsenAndel män i styrelsen 38 % 57 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavareAndel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 83 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavareAndel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 17 %
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2020-12-312020-12-31 2019-12-312019-12-31

Upplupna semesterlönerUpplupna semesterlöner 461 894 255 223

Beräknade upplupna sociala avgifterBeräknade upplupna sociala avgifter 145 127 80 191

Övriga upplupna kostnaderÖvriga upplupna kostnader 447 429 451 785

1 054 450 787 199

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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