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Det har varit ännu ett mycket tufft år för odlare och 
anställda i länder med utbredd fattigdom. Även 2021 
har till stor del präglats av pandemin och Fairtrade 
behövs mer än någonsin nu. 

För oss i Sverige har pandemin inneburit att många 
aktiviteter även under 2021 har fått hållas digitalt. Det 
har varit första året med vår nya strategi då vi arbetat 
med att etablera Fairtrade som en tydlig aktör för en 
mer hållbar världshandel. Gensvaret har varit positivt 
och många har engagerat sig för Fairtrade under 
året – i nylanseringen av Fairtrade City och Fairtrade 
Region och i aktiviteter i butik och bland våra  
medlemsorganisationer. 

Under året har vi belyst situationen för kakaoodlare 
i Ghana kopplat till våra fikavanor, visat på vikten av 
levnadslön inom ramen för Agenda 2030 och bildat 
opinion för en mer hållbar offentlig upphandling. 

I årets verksamhetsberättelse beskriver vi vårt 
arbete, belyser höjdpunkter och visar på några av de 
positiva effekter som du bidrar till när du väljer en 
Fairtrade-märkt vara. 

Trevlig läsning. 

Katarina Rosenqvist, Styrelseordförande, 
Föreningen för Fairtrade Sverige.

                         Foto: Privat

Fairtrade  
viktig aktör 
för hållbar 
världshandel

Foto: R
osa Panggabean
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”Ursäkta, jag måste bara få berätta att jag lärde mig 
så mycket av dig när du var med i Musikhjälpen!”. Jag 
var på ett café och skulle hämta påtår när kvinnan 
kom fram till mig. Några dagar tidigare hade jag varit 
med i Musikhjälpen i Sveriges Radio. I buren, detta 
år i Norrköping, pratade jag om den internationella 
handelns roll för en värld utan barnarbete. Om att 
vi måste fokusera på att bekämpa fattigdomen, 
grundorsaken till barnarbete. 

Vi bytte några ord, kvinnan och jag, innan hon 
återgick till sin väninna och jag till min familj. Och 
jag kände tacksamhet för att jag, trots min korta tid 
i buren, hade kunnat göra intryck. Förhoppningsvis 
inte bara på henne, utan på fler av Musikhjälpens 
tittare och lyssnare. Stunder som denna är höjd-
punkter i mitt arbete, när jag inser att jag kan på- 
verka människor att välja schyssta produkter i var-
dagen som gör skillnad för odlare och anställda  
och som ökar barns möjlighet att gå i skolan och 
utbilda sig. 

Nästan fyra av tio konsumenter, både i Sverige 
och världen, uppger att bland det viktigaste när de 
handlar är att varorna de köper har tillverkats utan 
barnarbete (GlobeScan, 2021). Och nästan sju av tio 
tycker att coronapandemin gör det mer viktigt än 
någonsin att stödja Fairtrade. Jag är glad över att 
konsumenterna ser vilken skillnad Fairtrade gör.  
Vi var nog många som trodde att livet skulle åter- 
gå till det normala under 2021. Men så blev det 
inte och många odlare och anställda fortsatte 
att drabbas hårt av pandemin. I kombination med 
konsekvenserna av klimatförändringarna har 
deras situation förvärrats. Människor i länder med 
utbredd fattigdom har bidragit minst till det för-

ändrade klimatet – men drabbas ändå hårdast. 
Det är de som upplever skyfall och torka som gör 
att kaffebären och bananerna inte växer som de 
brukar. Det är deras inkomster som påverkas. 
I augusti släpptes FN:s klimatrapport som visar  
ett tydligt samband mellan ökningen av den glo- 
bala medeltemperaturen och utsläpp av växt-
husgaser. Det var nedslående läsning, men rapp-
orten ingav också hopp. Vi kan fortfarande göra 
något och Fairtrades arbete framstår som ännu 
viktigare, ännu mer nödvändigt. Genom Fairtrade 
får odlarna utbildning i hur de kan rusta sig mot 
det förändrade klimatet, till exempel genom nya 
jordbrukstekniker. Och de får en bättre betalning 
så att de kan investera i sitt jordbruk och planera 
nya grödor.

Hållbarhet har länge varit ledord för Fairtrade 
– social, ekonomisk och miljömässig. Och som 
oberoende tredjepartscertifiering finns ett löfte 
– varan som konsumenten håller i handen är pro-
ducerad med hänsyn till högt ställda krav. Den 
som väljer Fairtrade gör det möjligt för människor 
att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, 
och därmed sin livssituation. 

Vårt uppdrag – att främja en hållbar 
världshandel – fortsätter under 2022. Framtiden 
är redan här och vi är alla en del av den.    
 
Hewan Temesghen, generalsekreterare  
för Fairtrade Sverige.

En märkning som 
ser till helheten 

Generalsekreteraren  har ordet
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2021 – ett händelserikt år
Vilket år det blev för Fairtrade Sverige! Särskilt hösten var 

intensiv för generalsekreterare Hewan Temesghen, med 
medverkan i morgon-tv, poddar och Musikhjälpen som 

grand finale.

5/5  
Debattartikel i Aftonbladet 

tillsammans med ST, Vision och 
Svenska kyrkan – ”Kravet: Det 

offentliga måste köpa in rättvist”. 
Artikeln trycktes senare i 41 

länstidningar.

6 – 9/5 
Fairtrade Challenge – För alla 

barns rätt att gå i skolan. 64 000 
chokladbollar bakades under 

chokladbollsutmaningen!

12/6 
Debattartikel i Göteborgsposten 
tillsammans med Rädda Barnen 
– ”Handling krävs mot växande 

barnarbete”.

9/9 
Webbinariet ”Hur får vi en 

hållbar upphandling som främjar 
mänskliga rättigheter?” med Vision 

livesänds på Facebook.

11 – 24/10 
Höstkampanj – Det kan  

aldrig bli för mycket 
Fairtrade!

15/10 
Hewan Temesghen 

gästar Vegopodden.

17/12  
Hewan Temesghen 

gästar Musikhjälpen  
i Norrköping. 

16/9 
Uppsala utses till 

Årets Fairtrade 
City. 

Året som gick

13/10 
Hewan Temesghen medverkar 

 i Nyhetsmorgon  
på TV4. 

14/12  
Hewan Temesghen gästar 

podden Smarta Cash.

22/1  
Utrikeshandelsminister  

Anna Hallberg tar emot 21 070 
namnunderskrifter från kampanjen  
Visa handlingskraft, som Fairtrade 

Sverige var en av initiativtagarna till.

2/2  
Hewan Temesghen hamnar på 
plats 42 på tidningen Aktuell 

hållbarhets lista över Sveriges 
hållbarhetsmäktigaste.
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Populärast på webben 
och i sociala medier

Mest läst på fairtrade.se
Uppsala blev årets Fairtrade City 
och artikeln om utmärkelsen blev 
vår mest öppnade nyhet på webben 
under året – 1 335 visningar – trots 
publicering i september. Artikeln 
delades på LinkedIn och fick över 
2 400 visningar – ett av de mest 
visade inläggen under året. 

Störst spridning på Instagram
Recept med Fairtrade-
ingredienser är populära på 
Instagram. I år fick ett inlägg 
med ett recept på ”nice cream”, 
gjord på Änglamark-bananer 
och hasselsnötsmör från Kung 
Markatta, över 7 500 visningar 
– och 198 likes. 

Störst spridning på Facebook
Årets mest spridda inlägg på Facebook var  
ett osponsrat inlägg om kokosodlare på  
Sri Lanka som publicerades i slutet av juni. 
Hela 171 968 personer hade runt årsskiftet 
nåtts av inlägget, som lyfter Fairtrades premie 
och minimipris. På bilden torkas kokosnötter 
i solen på kooperativet Manarcadu Social 
Service Society i Kerala, Indien. 

Flest visningar på LinkedIn
Inlägget om att Fairtrade Sverige är 
stolt över att vara en del av Coops 
satsning ”Hållbarhetsdeklarationen” 
blev det mest visade inlägget under 
året på LinkedIn. Inlägget lades 
ut i mitten av april och fick 3 889 
visningar under året.
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Fairtrades 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. Fairtrade 
Sveriges uppdrag är att skapa engagemang för en mer hållbar 
världshandel för att öka utbud och konsumtion av Fairtrade-
märkta produkter.

Kärnan i Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel. 
Genom certifierade råvaror som följer internationella Fairtrade-
kriterier får odlare och anställda möjlighet att skapa sig en 
bättre framtid.

Odlarna har stort inflytande i Fairtrade. De har 50 procent  
av rösterna i Fairtrade International och är därmed delaktiga  
i alla beslut som fattas inom organisationen.

Via Fairtrade-kriterierna garanteras odlarna ett minimipris  
för de flesta råvaror, vilket bidrar till prisstabilitet. Fairtrade-
premien som betalas ut till odlare och anställda möjliggör 
investeringar i verksamhet och lokalsamhälle. 

Fairtrade-certifierade odlare är organiserade i kooperativ  
eller andra demokratiska organisationsformer, vilket möjliggör 
en ökad tillgång till den internationella marknaden. 

Fairtrade erbjuder producentstöd i form av allt från invest- 
eringar i mer hållbara jordbruksmetoder till organisations-
utveckling och utbildningar.   

De internationella Fairtrade-kriterierna syftar till ekonomisk 
och social utveckling samt ökad miljöhänsyn. Kriterierna inne-
fattar till exempel förbud mot diskriminering och trakasserier  
samt rätt till föräldraledighet, fri organisering och skydds-
utrustning. Handelskriterierna innebär en ökad transparens  
och minskad obalans i leverantörskedjan.

Fairtrade utför påverkansarbete gentemot stater och ingår 
partnerskap med bland annat företag för att möta globala 
utmaningar och öka engagemanget för en hållbar produktion  
och konsumtion.

Fairtrade-märket har hög trovärdighet och är det mest kända 
etiska certifieringsmärket i världen enligt GlobeScan 2021.

Det unika  
med Fairtrade

Varför Fairtrade?
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Yury Sanchez och hennes man är medlemmar i kaffe-
kooperativet CADIBRINE i El Nazareno i Colombia. 
Foto: Juan Nicolás Becerra Manrique
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Tema: Bananer

”Varje gång du köper våra 
frukter hjälper du oss att  

få ett bättre liv”
Tack vare Fairtrade får odlaren Ernesto Castellanos mer betalt för sina 

bananer. Det gör att han kan betala sina anställda bättre löner än de fått 
inom konventionellt jordbruk. 

Ernesto Castellanos är medlem i Asobali-kooperativet  
som säljer Fairtrade-märkta och ekologiska bananer.  
För honom består Fairtrade av två delar.  

– Den ena är den mänskliga delen – stödet till de an-
ställda och samhällets välbefinnande. Den andra delen 
är det bättre priset på produkten som hjälper småskaliga 
odlare att överleva. Varje gång du köper våra frukter 
hjälper du oss att få ett bättre liv.  

Genom Fairtrade har Ernesto, hans familj och anställda 
fått social trygghet – de har tillgång till sjukförsäkring 
och kan besöka läkare utan kostnad. De anställda får 

lönetillägg på helgdagar och kooperativet har dessutom 
en fond där de anställda kan söka stöd om de blir sjuka. 

Asobali-kooperativet ligger i Dominikanska republiken 
och har nio medlemmar. Kooperativet är relativt ungt, det 
har bara funnits sedan 2018. I framtiden planerar Ernesto 
och de andra medlemmarna att starta sociala projekt för 
de anställdas barn och naturskyddsprojekt. 

– Vi kan bara överleva om vi bevarar naturen. Därför 
hoppas jag att vi kan fortsätta att arbeta på samma sätt  
som vi gör nu och odla våra bananer ekologiskt. Att produ-
cera ekologiskt hjälper oss att få ett friskare och längre liv. 

Fairtrade gör skillnad i utsatt bransch
Bananen är världens mest populära frukt och har ett uppskattat globalt exportvärde på sju miljarder dollar per 
år. Men kraftigt stigande priser på förpackningsmaterial och gödningsmedel – i kombination med de ekonomiska 
konsekvenserna av klimatförändringarna, coronapandemin och kampen mot växtsjukdomar 
– gör att bananproducenterna utsätts för allt hårdare ekonomisk press. Importpriserna rasade  
under 2021 till de lägsta på tio år, medan exportpriserna ökade. 

För att skapa bättre förutsättningar för anställda införde Fairtrade i juli 2021 en baslön på  
bananplantager, ett viktigt steg mot levnadslöner. Fairtrade är den enda certifieringen som  
infört en sådan baslön. I januari 2022 höjde Fairtrade dessutom minimipriset på bananer.  
Det är också unikt och fungerar som ett skyddsnät vid fallande världsmarknadspriser. 

Men samtidigt som Fairtrade arbetat hårt för ökade löner i branschen har försäljningen i  
Sverige minskat. En orsak är att många butiker valt att endast erbjuda bananer som bara är  
ekologiska. I dag är var nionde banan i Sverige Fairtrade-märkt, jämfört med var femte för ett  
par år sedan. Alla Fairtrade-märkta bananer på den svenska marknaden är ekologiska. 



Varje gång du köper våra 
frukter hjälper du oss att 

få ett bättre liv

Ernesto Castellanos på sin bananodling  
som ligger nära staden Santa Cruz de Mao 

 i nordvästra Dominikanska republiken.  
Foto: Christian Nusch
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Utbildning är den mest effektiva vägen ut ur fattigdom.  
För kakaoodlarna Comfort och Dickson Appiah i Ghana har det 
varit viktigt att kunna ge barnen möjligheten att gå i skolan.

I samhället Asuadai i Ghana bor kakaoodlaren Comfort Appiah 
med sin familj. Hon är medlem i ett lokalt kakaokooperativ som 
ingår i det Fairtrade-certifierade kooperativet Asunafo North 
Farmers Union. Genom Fairtrade har hon och hennes man 
Dickson fått kunskap om de negativa effekterna av barnarbete.  

– Vi gav våra barn utbildning. Om vi inte hade satt barnen i 
skolan utan i stället fått dem att jobba med oss på plantagen 
hade det inte varit bra för dem, säger Comfort Appiah. Hennes  
äldsta son utbildar sig till lärare, dottern har gått en vårdut- 
bildning och det tredje barnet går på universitetet. Yngst är 
16-årige Samuel som går i gymnasiet. Precis som sin store-
bror vill han bli lärare. Tack vare ett utbildningsprojekt, som 
Fairtrade startade 2019 tillsammans med lokala myndigheter 
och organisationer, vet Samuel och hans kompisar mer om sina 
rättigheter och skyldigheter.

"Vi gav våra barn  
utbildning"

Utbildning i stället för barnarbete

– Innan vi hade gått kursen om barnarbete, och lärt oss om 
olika risker, brydde vi oss inte om skolan. Men nu uppskattar  
vi studierna, säger han.

När odlarkooperativen säljer sin kakao som Fairtrade får de  
en premie som ofta används till att bekosta skolavgifter, skol-
byggnader eller skolskjuts. I Asuadai har kooperativet bland 
annat hjälpt till med skolmaterial och Samuel tror att stödet  
har bidragit till att barnen lägger mer fokus på skolarbetet. 

– Jag går i skolan för att jag vill lära mig, utvecklas och få  
ett bra liv.

Över 2 000 odlare och anställda har fått utbildning om barns 
rättigheter genom Fairtrades satsning i regionen, bland annat  
genom stöd från Postkodlotteriet. Numera finns det barnrätts-
kommittéer i de kakaoodlande samhällena som aktivt arbetar 
med frågorna.

Familjen Appiah bor i  Asuadai i Ghana. Genom Fairtrade har föräldrarna fått  
kunskap om de negativa effekterna av barnarbete. Foto: Francis Kokoroko



 
 

 
 
I Sverige är barns rättigheter högt upp på agendan, men 
vi tänker sällan på att den mat vi ger till våra barn kan ha 
innefattat skadligt barnarbete. Varför är det så? 
– Över lag är vi i Sverige ganska dåliga på att använda lag- 
stiftning och liknande styrmedel när det gäller företags-
verksamhet, framför allt internationellt. Vi har lagt stor 

tilltro till vår förmåga till dialog och till att man agerar 
föregångsmässigt i internationella miljöer. Det var först när 
EU-kommissionen öppnade för regleringar på EU-nivå som 
svenska politiker förstod att det är görbart. 

När vi pratar om leverantörsled är det dessutom färgat av 
de branscher där vi har stora svenska företag med globala 
mått mätt – textiler och möbler. De stora matjättarna är ofta 
baserade i andra länder.
Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska 
barnarbete?

– Vi måste få fler att våga prata om barnarbete och föra 
en dialog med aktörer. Om ett företag identifierar en risk för 
barnarbete ska det ge incitament att utveckla verksamheten 
på plats, i stället för att flytta den någon annanstans. 

Vi ska heller inte skjuta över ansvaret på odlarna, utan 
snarare stötta dem och deras verksamheter så att de kan 
växa och utvecklas – så att familjerna får råd att sätta 
sina barn i skolan. Det krävs långsiktighet och holistiska 
lösningar: Inkomst, sociala skyddssystem, tillgång till hälso- 
och sjukvård och skola behöver vara på plats för att se till 
att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Vi behöver också 
investera i system som identifierar och skyddar barn som 
riskerar att tvingas ut i arbete när skyddsnäten kanske inte 
finns på plats.
Hur samarbetar ni med företag för att minska risken för 
barnarbete?

– Vi hjälper företag att bygga system för att identifiera 
risker men också att ta tag i problematiken. Samarbetet  
med företag som vill och vågar bemöta frågan är en pussel-
bit i vårt mål att få barn till skolan i stället för i arbete, men 
vi försöker också hålla stater och myndigheter ansvariga i 
de länder där barnarbete förekommer. 

Frågorna ställdes under Fairtrade Challenge 2021, i samband med  
att Helena Thybell fikade med Hewan Temesghen. 

Tre frågor till 
Helena Thybell, 
generalsekreterare  
på Rädda barnen
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Den nedåtgående trenden har vänt – för första gången på 20 år har antalet barn som tvingas arbeta ökat. Det visar en 
rapport från ILO och Unicef. 160 miljoner barn i världen arbetar, varav 79 miljoner med skadligt arbete. Enligt rapporten 
arbetar 70 procent av barnen inom jordbruk och ökningen är störst bland barn i åldrarna 5–11 år. 

Den största delen av den kakao vi konsumerar i Sverige kommer från Ghana och Elfenbenskusten. Där arbetar när-
mare 1,6 miljoner barn i åldern 5–17 år med kakao, visar en undersökning från universitet i Chicago. De allra flesta 
barnen är involverade i farligt arbete – de använder macheter, bär tungt och blir utsatta för kemikalier. Den främsta 
orsaken till barnarbete är att föräldrarnas inkomster är för låga.

Fairtrade agerar på flera fronter för att motverka barnarbete – genom bättre betalning till odlarna, ökade möjlig-
heter till utbildning via Fairtrade-premien, kriterier och oberoende kontroller i fält, utbildning och information om 
barnarbete och samarbete med regeringar och barnrättsorganisationer. 

Barnarbete ökar – 160 miljoner barn i arbete

Foto: H
am

id Ershad Sarabi
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"Fairtrade Challenge är ett sätt  
att samlas och göra något svårt 

enklare att prata om."

Foto: Lena G
ranefelt

Julia Aronsson, e-handelskoordinator på Scouterna

Kakao, fika och  
64 000 chokladbollar

Efter uppehåll på grund av pandemin 2020 var det 2021 
åter dags för Fairtrade Challenge. Årets utmaning 

 – att baka chokladbollar – samlade idébärare  
till fika och samtal. 

Fairtrade Challenge

I chokladbollsutmaningen uppmanade Fairtrade idébärare och allmänhet 
att baka chokladbollar på Fairtrade-märkt kakao för alla barns rätt att gå  
i skolan. Resultatet: nästan 64 000 chokladbollar! Och idérikedomen var 
stor – lärare överraskade elever med chokladbollar och företag tog fram 
nya chokladbollsrecept. 

Scouterna var en av organisationerna som deltog. Flera kårer bakade och  
fikade tillsammans och det anordnades digital Fairtrade-fika med quiz, be-
rättar Julia Aronsson, e-handelskoordinator på Scouterna. 

– Fairtrade Challenge är ett sätt att samlas och göra något svårt enklare  
att prata om. Det fina är att alla kan delta.  
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Under Fairtrade Challenge genomförde vår 
generalsekreterare Hewan Temesghen flera 
digitala fikor. Två sändes live på Instagram 
– samtalet med Lidls Sverigechef Johan 
Augustsson, som fick över 2 700 visningar,  
och det med Rickard Sjöberg, programledare 
och ambassadör för Svenska Postkodlotteriet. 
Samtalen hade fokus på kakaobranschens 
utmaningar. 

Digitala  
f ikor

Barnarbete 
vanligt i kakao-
branschen
Fairtrade Challenge hade i år fokus på kakao och barnarbete  
eftersom FN utsett 2021 till det internationella året för av-
skaffande av barnarbete. 

Fairtrade certifierar kakao från områden där barnarbete 
är vanligt. Den mesta kakaon som vi konsumerar i Sverige 
kommer från odlingar i Elfenbenskusten och Ghana. Där ar-
betar närmare 1,6 miljoner barn. Största orsaken till barn-
arbete är att föräldrarnas inkomster är för låga. 

Fairtrades minimipris på kakao ger odlarna en tryggare 
ekonomi när världsmarknadspriset är lågt och Fairtrade-
premien används bland annat till utbildningsinsatser. 

Foto: Francis Kokoroko
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Kampanjmanifestet var även detta år ”Det kan aldrig bli 
för mycket Fairtrade!” och i text, bild och rörligt material 
i kommunikationskanalerna lyftes odlarberättelser och 
den skillnad Fairtrade gör.

Fairtrade syntes i rikstäckande tv-reklam på TV4 och 
TV4 Play, genom annonser i sociala medier, odlarfilmer 
på Youtube, annonser i digitala och tryckta medier, på 
stortavlor vid shoppingcentrum och butiker runtom i 
landet samt genom annonsytor på mat.se. I utvalda bu-
tiker byggdes exponeringstorg upp och många butiker 
lyfte kampanjen i egna digitala kanaler. 

Kampanjen fick en bra uppstart när Hewan Temesghen  
fick möjlighet att diskutera barnarbete i Nyhetsmorgon  
på TV4. SIFO/Kantars mätning efter kampanjveckorna 
visar dessutom att för första gången uppfattades mot- 
verkande av barnarbete som ett av kampanjbudskapen. 

Under kampanjveckorna sändes även det avsnitt av  
Vegopodden där Hewan Temesghen diskuterade 
Fairtrades arbete med att förbättra odlare och an - 
ställdas arbetsvillkor.

Under höstkampanjen i oktober samlades butiker,  
företag, idébärare och konsumenter för att  

gemensamt sätta fokus på Fairtrade. 

Nyhetsmorgon  
gav skjuts åt kampanjen

Skanna QR-koden för  
att se klippet med  
Hewan Temesghen  
i Nyhetsmorgon.
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36  
influencers lade upp 
inlägg på Instagram 

Story.

32 % 
av Sveriges befolkning 

 uppmärksammade  
höstkampanjen.

4  
miljoner  

visningar i digital  
annonsering. 

3,3  
miljoner unika  

tittare såg Fairtrades  
reklamfilm på TV4.

15  
licenstagare  

sponsrade utskick  
under kampanjen.



18

Varför är engagemang i hållbarhetsfrågor viktigt?
– Det är en självklarhet för mig att engagera mig. Till 

skillnad från många andra har jag en röst, plattform  
och ekonomiska möjligheter att engagera mig. Med  
det följer ansvar. 

Genom att till exempel visa utbudet av Fairtrades 
produkter hoppas jag att mina följare också väljer 
Fairtrade och därmed ”röstar med plånboken” för  
en bättre värld. 
Bästa hållbarhetstipset?

– Engagera dig. Kräv transparens från företag. Om en 
produkt är för billig för att vara sann, då betalar någon 
annan priset. Någon får inte betalt och miljön får lida. 
Vill Fairtrade-fika med:

– Statsminister Magdalena Andersson och prata om 
hur man kan förändra lagstiftningen så att svenska 
företag tvingas till transparens och ansvar för alla led i 
leverantörskedjan samt tar ansvar för rättvis handel. 

”Alla behöver engagera  
sig för en global  
förändring”
Inför kampanjen gjordes utskick med Fairtrade-produkter och infor- 
mation till 53 utvalda Instagram-profiler som har fokus på mat, håll- 
barhet och mänskliga rättigheter. Av dem valde 36 att lägga upp in-
lägg i sina flöden. Ingen ersättning utgick för att lyfta Fairtrade eller 
produkterna i kanalerna. Vi ställde några frågor till tre av dem.

Sara Olsson, influencer inom  
hållbart mode och medveten  
konsumtion 
Instagramkonto: @hallbarasara

Foto: Privat

Höstkampanjen
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Varför är engagemang i hållbarhetsfrågor viktigt? 
– För mig är det en fråga om rättvisa och global 

solidaritet. Det känns helt enkelt orimligt att det som 
jag njuter av i livet ska ske på bekostnad av någon eller 
något annat!

Fairtrade ligger mig varmt om hjärtat eftersom  
det var via Fairtrade, och även Röda Korsets 
Ungdomsförbund, som hela mitt hållbarhetsengage-
mang startade för över 15 år sedan. Fairtrade är grund-
en till att jag i dag arbetar som föreläsare och författare 
inom hållbart mode.
Bästa hållbarhetstipset?

– Att förutsätta att världen är så hållbar som en själv 
önskar och vill leva efter. I stället för att till exempel 
fråga om affären har Fairtrade-märkt choklad frågar 
jag var den finns. Jag förutsätter helt enkelt att de har 
det! Det sparar mig så mycket frustration och energi 
och skapar dessutom ett härligare samtalsklimat med 
normförskjutning som bieffekt.
Vill Fairtrade-fika med:

– Alla, eftersom en Fairtrade-fika självklart är en helt 
vanlig vardagsfika – eller hur?!

Johanna Leymann, influencer och 
författare inom hållbart mode. 
Instagram: @johannaleymann.se

Varför är engagemang i hållbarhetsfrågor viktigt?
– Alla behöver engagera sig för en global förändring. 

Vi tror verkligen på konceptet ”många bäckar små”. 
Våra egna ”små” val här hemma i Sverige påverkar 
livssituationen för människor på andra sidan jorden.

Hållbarhet i alla led är viktigt för oss och än mer när  
det kommer till livsmedel som i dag har en central roll  
i påverkan på såväl miljö som människors livssituation. 
Bästa hållbarhetstipset?

– Bestäm dig för några produkter eller livsmedel som  
du alltid köper Fairtrade. Då får du snart in rutinen och  
det blir också lättare att med tiden utöka antal pro-
dukter märkta med Fairtrade.
Vill Fairtrade-fika med:

– Paul Svensson som är en fantastisk matinspiratör, 
inte minst när det kommer till hållbarhet i köket.

Niklas och Nina Norlin, influencers 
inom mat och hållbara måltider. 
Instagram: @lillamatkontot

Foto: A
ppendix Fotografi

Foto: Privat
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Tekompaniet vill skapa  
engagemang för hållbar handel

I februari 2020, precis innan coronapandemin lamslog världen, 
åkte Tekompaniets personalgrupp till Indien och besökte en 
teplantage i Nilgiri-distriktet där företagets teer produceras. 
För Håkan Kjellström, vd på företaget, är det viktigt att all 
personal följer med på resor till producentländer för att få en 
inblick i hur Fairtrade-premien används. 

– När vi sedan pratar med kunder skapar det ett helt annat 
engagemang och intresse från kunderna. Det blir lättare för 
oss att få dem att förstå varför man ska byta till ett schysst te. 
Genom kunskap kan vi få kunden att fokusera på annat än bara 
priset. 

Håkan Kjellström startade Tekompaniet 1999. Sex år senare 
importerade företaget sina första Fairtrade-märkta teer och 
hade snart Sveriges bredaste sortiment av Fairtrade-te. I dag  
är 70 procent av teerna Fairtrade och dessutom ekologiska. 

Att satsa på schysst producerade varor handlar för Håkan 
Kjellström om att bidra till att människor i länder med utbredd 
fattigdom får bättre levnadsvillkor. Han tror att många skulle 
tänka om och betala lite mer, för att köpa schysst. 

– I Sverige finns en stark köpkraft. Vi behöver få konsumen- 
ten att förstå att köper du en hållbar produkt som är Fairtrade  
och ekologisk måste den få kosta lite mer. Vi vill få konsumen-
terna medvetna och utbilda kunderna – vare sig det handlar om 
en kund på ICA eller en hotellchef.

Att Fairtrade-märkningen är oberoende ger en trygghet som 
gör att Tekompaniet kan bygga upp ett stort förtroendekapital 
hos kunder, menar Håkan Kjellström.

– Folk litar på oss och vi har varit framgångsrika med att få 
folk att förstå. 

Företagets vision är att ”bidra till att teproduktionen är glo-
balt och etiskt hållbar samt att användningen av te breddas  
och förnyas.”

– Det är det som vårt företag brinner för. Hos oss finns ett 
genuint engagemang. Vi hjälper kvinnor att komma från våld-
samma män, barn att få skoluniformer och ger pengar till  
lokala projekt. Om du inte brinner för de sakerna trivs du inte  
på Tekompaniet. 

Håkan Kjellström
Vd och grundare av Tekompaniet 
 
Fairtrade-fikar helst med:  
Det finns några kvinnor som vore 
spännande att få ha träffat på ett 
afternoon tea, till exempel Indira 
Gandhi och Benazir Bhutto. 
 
Favorit Fairtrade-produkt:  
Småskaliga och nischade pro- 
dukter som är Fairtrade-märkta,  
till exempel te, kaffe eller kryddor.

Foto: O
lov W

etterlund

Håkan Kjellström är vd för Tekompaniet och vill göra  
konsumenter medvetna och utbilda kunder om hur  

Fairtrade kan göra skillnad. 

Engagemang: Eldsjälar
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Foto: M
agnus Svensson

Kärleksbombade för att  
visa uppskattning

Shekiba Bahmani jobbar ideellt med att skapa engagemang kring  
Fairtrade och informera om schysst handel. Att välja Fairtrade-märkta 

produkter ser hon som en självklarhet. 

Shekiba Bahmani
En av två engagemangssamordnare  
för Fairtrade-ambassadörer i Göteborg. 
 
Fairtrade-fikar helst med:  
Greta Thunberg, för att jag tror 
på kommande generationer. 
Deras idéer och tankar tas inte 
på tillräckligt allvar.
 
Favorit Fairtrade-produkt:  
Bananerna! De finns i min vardag  
nästan hela tiden! 

Sedan sommaren 2020 är Shekiba Bahmani en av två sam-
ordnare för Göteborgs Fairtrade-ambassadörer. Förutom att 
bjuda in till möten och aktiviteter fokuserar hon på kunskaps-
spridning. Hon försöker upplysa människor som hon möter om 
hur de kan göra skillnad som konsumenter.

– Vi har ett ansvar, speciellt som västerlänningar. Vi använder 
oss dagligen av produkter och varor som många kanske inte ens 
vet var de kommer ifrån, eller hur de har odlats och framställts.

Kunskap är nyckeln för att folk ska vilja bidra till en hållbar 
världshandel tror Shekiba Bahmani som själv började på 
ambassadörsutbildningen eftersom hon var nyfiken på hur 
märkningen fungerar.

– Jag ville veta mer för att kunna göra mer. Det grundar 
sig i min passion för mänskliga rättigheter, berättar Shekiba 
Bahmani, som har en kandidatexamen i fred och utveckling.

Hon ser Fairtrade som ett viktigt verktyg för att nå rättvisa  
och ge odlare och anställda möjligheten att förändra sina liv.

– Många tänker kanske att bistånd är det enda sättet, men 
jag tycker att Fairtrade är mycket mer hållbart. För målet är  
väl inte att bidrag ska vara lösningen på världens fattigdoms-
problem, utan att de människor som lever i fattigdom ska kunna 
försörja sig själva i slutändan? 

Pandemin satte stopp för hennes planer att föreläsa om 
Fairtrade i utsatta områden. I stället satsade ambassadörerna 
digitalt. Under höstkampanjen 2020 kärleksbombade de en 
biograf och en livsmedelsgrossist på Facebook, med hjärtan i 
Fairtrade-färgerna blått och grönt.

– Vi var väldigt nöjda med dem och deras utbud och ville  
visa vår uppskattning. För varje kommentar spreds kärleks- 
bombningen i nästa persons flöde och vidare till vänners 
vänner.

Det kan kännas svårt att påverka i en värld full av orättvisor 
– att blunda är lättare. Som ambassadör vill Shekiba Bahmani 
visa att det vi gör tillsammans har betydelse. Det handlar om 
enkla val. 
– Vi kommer alltid att äta och vi kommer alltid att handla. 
Eftersom vi ändå kommer att köpa varorna som vi behöver, 
varför inte göra ett aktivt val som kan innebära en förändring 
för en annan människa?
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36  
organisationer 
 är medlemmar  

i Fairtrade Sverige.  
Under 2021 tillkom  

tre nya. 

64 000  
chokladbollar  

rullades under choklad- 
bollsutmaningen i  

Fairtrade Challenge  
2021!

  25-årsjubileum  
för Fairtrade-bananer!

De första Fairtrade- 
bananerna såldes i  

Nederländerna  
1996. 

94 %  
av unga känner  

till Fairtrade.*

*Källa: Kantar Sifo, Kännedomsmätning 2021

Året i siffror

87 %
känner till  
 Fairtrade.*
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11 %  
ökade svenskarnas  
inköp av Fairtrade- 

märkta varor  
under 2020.

8 miljoner  
kronor i Fairtrade-premie 
genererade den offentliga 

kaffekonsumtionen i  
Fairtrade City-diplomerade 

kommuner och regioner  
under 2020.

96  
nya ambassadörer  

för Fairtrade Sverige  
utbildades 2021. 

63 %  
av alla rosor som 
säljs i Sverige är 

Fairtrade.
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Mörk choklad mango 
& passion från Garant
Choklad med 70 % kakao och  

bitar av mango och passions- 
frukt. Kakaomassan och  
kakaosmöret är Fairtrade- 

certifierade. 

Fänkålsfrön  
från Kockens

Ekologiska hela 
fänkålsfrön som ger 

smak av lakrits i matbröd, 
fisk- och grönsaksrätter, 

soppor och grytor.

Nya produkter 2021

Cool Blåbär Skalle  
Skum från Bubs Godis
Surt skumgodis helt fritt från 
gelatin och andra animaliska 
tillsatser. Sockret är Fairtrade-
certifierat.

Handlotion Pion  
från Berså

Mjukgörande handlotion med 
Fairtrade-certifierad olivolja 

och Fairtrade-certifierat 
sheasmör.

Det finns över 3200 Fairtrade-märkta 

produkter i Sverige. Här är några nyheter  

för 2021. 

Nytt i butik
Iskaffe ICE Cold Irish  
från Löfbergs ICE
Alkoholfritt och färdigblandat  
iskaffe inspirerat av klassisk  
Irish coffee. Kaffet och sockret  
är Fairtrade-certifierat.

Kakao från Ica
Finmalen kakao med 
ursprung i Västafrika 
och/eller Sydamerika.
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Earl grey te från  
Life by Follis 

Teernas klassiker med 
bergamottsmak. Ekologiskt 

och Fairtrade-certifierat 
premiumte.

T-shirts från  
Dedicated

Hållbart producerade 
T-shirts av ekologisk 

och Fairtrade-certifierad 
bomull.

Ljus choklad med nötter 
från Veggie Peggy
Vegansk och ekologisk choklad  

med 45 % kakao och bitar av  
mandel, valnöt och pistage. 

Morgonrock Essence  
från Alva 
Unisex morgonrock av  
100 procent ekologisk och  
Fairtrade-certifierad  
bomullsfrotté.

Real Elderflower  
från Törst
Fläderläsk gjord av 
fläderblommor, citron och 
socker och utan konstgjorda 
ingredienser. Sockret är 
Fairtrade-certifierat.

Nötmix från  
Smiling

Havssaltade mandlar, 
honungsrostade 

cashewnötter och 
pistagenötter i en mix. 

Cashewnötterna är  
Fairtrade-certifierade. 

Mellanrost Maya  
blend från Eguale
Mellanrostat bryggkaffe med 
toner av citrus och mogna 
bär gjort på indonesiska Gayo 
Mountain-bönor. 

Grönt te från Ica,  
I loveEco 
Ekologiskt grönt te med smak  
av lakrits och mynta. Det gröna  
teet, pepparmyntan, grön- 
myntan och lakritsroten är  
Fairtrade-certifierade.
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Faitrade Sveriges generalsekreterare är 
en av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste, 
enligt tidningen Aktuell Hållbarhet.  
Hon står på plats 42 på listan.

– Jag är oerhört glad för utmärkelsen 
och att vårt arbete för en mer hållbar 
världshandel uppmärksammas på detta 
sätt, säger Hewan Temesghen som för 
första gången står med på listan. 

liter Fairtrade-märkt vin  
såldes i Sverige under 2020. 
Sverige är det land i världen 
som konsumerar mest 
Fairtrade-märkt vin per capita. 
Svenskarna köper nästan 
dubbelt så mycket Fairtrade-
vin per capita som britterna, de 
näst största konsumenterna. 
Sydafrika är det land som 
exporterar mest Fairtrade-
märkt vin i världen.

Foto: Jodi W
indvogel

Foto: Fairtrade Sverige

6 000 000
Hewan  
Temesghen  
– en av Sveriges  
hållbarhets- 
mäktigaste

Fairtrade i Sverige
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Euroflorist lanserade sommaren 2021 en Fairtrade-märkt 
bukett med hållbart odlade rosor från Östafrika. Det är 
första gången en av Sveriges största blomsterförmedlare 
satsar på Fairtrade-märkta rosor.

– Att jobba med Fairtrade är ett led i de målsättningar 
inom hållbarhet baserat på FN:s hållbarhetsmål som 
vi har satt upp och därför kommer vi löpande fortsätta 
att utveckla vårt Fairtrade-sortiment, säger Per Lindsjö, 
koncernchef på Euroflorist.

För tolv år sedan lanserades de första Fairtrade-rosorna 
på den svenska marknaden. I dag är fler än sex av tio rosor 
på den svenska marknaden Fairtrade-märkta. De kommer 
främst från Östafrika. 

Första blom- 
buden med  
Fairtrade-rosor

6 000 000

Tre nya   
medlems- 
organisationer
Fairtrade har utökats med tre nya  
medlemsorganisationer – 
Fastighetsanställdas Förbund,  
Svenska Transportarbetareförbundet  
och Sustainability Concepts.
– Vi har samma värderingar som  
Fairtrade och vill samarbeta för en 
schysst handel, säger Ayesha Nagahage 
på Sustainability Concepts om   
medlemskapet.  

Fairtrade Sverige 
har nu 36 medlems-
organisationer. Skanna QR-koden för 

fler nyheter  
om våra medlems- 
organisationer från 
året som gick.

Workshop och 
föreläsning på 
Global Weeks
Under Global Weeks vid Linköpings universitet genomförde 
studenter workshopen ”The true cost behind your chocolate 
bar” om kakao och barnarbete, utformad av Henrietta Eurenius, 
projektledare i Fairtrades engagemangsteam. Dessutom deltog 
Elisabet Lim, kund- och produktansvarig för kaffe på Fairtrade  
Sverige, i en paneldebatt  
tillsammans med Huj Foods  
om hållbart företagande  
och Fairtrade. 

Global Weeks är en  
del av projektet Globala  
Linköping som är ett sam- 
arbete mellan Linköpings  
kommun och Sida.

Foto: Euroflorist
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kronor. Så mycket fick Fairtrade Sverige från Svenska 
Postkodlotteriet 2021 i icke-öronmärkt stöd. Pengarna möjliggör 
arbetet för en mer hållbar världshandel och för föreningen 
att sprida information om Fairtrade genom kommunikation i 
olika kanaler, engagemangsaktiviteter och opinionsbildning. 
Pengarna från Postkodlotteriet har även bidragit till att stärka 
arbetet med att motverka barnarbete inom kakaoindustrin.

Vart femte svenskt hushåll är med i Postkodlotteriet, där över-
skottet från lottförsäljningen går till att stötta civilsamhället.  
Det är sjunde året i rad som Fairtrade Sverige får ta del av ut-
delningen. Vi vill rikta ett stort tack till Postkodlotteriet och  
alla lottköpare.

5 000 000

Framgångar  
i HREDD- 
arbetet 
Under 2021 har Fairtrade deltagit  
aktivt i samhällsdebatten och på två  
stora områden har påverkansarbetet gett  
tydliga resultat:
 
Förslag på EU-direktiv om att säkerställa att  
företag respekterar mänskliga rättigheter. 
Hösten 2020 lanserades kampanjen Visa handlingskraft 
inom ramen för CONCORD Sverige, en plattform för en hållbar 
värld. Fairtrade var en av initiativtagarna och bidrog till att 
ett stort antal företag och organisationer tog ställning för en 
lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter 
i sina leverantörskedjor. Kampanjen avslutades i januari 2021 
och fick regeringen att byta fot i frågan.

Under året skrev Fairtrade flera debattartiklar på temat,  
bland annat tillsammans med Rädda barnen, svenska  
Amnesty International och flera av våra medlems-
organisationer.   

Ett lagförslag från EU-kommissionen väntas under våren 
2022.
 
Lagförslag om offentlig upphandling.  
Fairtrade har efter några års opinionsbildning bidragit till 
att regeringen i oktober 2021 föreslog att Lagen om offentlig 
upphandling revideras och att skall-kraven om hållbarhet 
ska breddas vid offentlig upphandling. Fairtrade har drivit 
på genom debattartiklar, panelsamtal och i möten med 
regeringsföreträdare. 

Debattartiklar har skrivits tillsammans med bland annat  
medlemsorganisationer och märkningarna inom 
ModUpp2030, ett samarbete för hållbar upphandling.

Foto: Fairtrade Sverige

Fairtrade i Sverige
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– Syftet med diplomeringarna breddas och har numera  
ett tydligare fokus på etisk konsumtion och hållbar handel.  
Diplomeringen ska bidra till en hållbar konsumtion som  
ligger i framkant och värnar om både människa och miljö, 
berättar Anneli Örtqvist, ansvarig för Fairtrade City och 
Fairtrade Region. 

Diplomerade kommuner och regioner ingår numera i olika 
nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Kristina Eberth, Fairtrade City-samordnare i Göteborgs stad, 
tror att nätverk kan underlätta arbetet med hållbar handel  
som i många kommuner är knutet till ett fåtal personer och 
specifika verksamheter. 

– Man får fler kollegor att bolla med och får inspiration kring 
hur arbetet kan bli mindre sårbart genom att koppla det till fler 
verksamheter för bättre förankring. Som tjänsteperson är det 
ovärderligt att få pepp och support men också guidning då det 
är lätt att gå fel i sitt ensamarbete. Det nationella nätverket är 
dessutom viktigt för politiker för att ta del av hur arbetet med 
etisk konsumtion och hållbar handel kan kopplas till politiska 
mål och visioner.

En digital plattform för engagerade ska underlätta nätverks-
arbetet. Nationella möten är ytterligare en nyhet. I mars sam-
lade den digitala konferensen ”Hållbar konsumtion  
– kommuner och regioners väg till Agenda 2030” besluts-

Utvecklade  
diplomeringar 2.0

Under 2021 slutfördes ett två-årigt arbete med översyn 
och utveckling av diplomeringen för Fairtrade City och 

Fairtrade Region. 

fattare, politiker, representanter för diplomerade kommuner 
och regioner och andra engagerade. Bland annat delade fem 
kommuner med sig av exempel på hur de använder Fairtrade 
City-diplomeringen som ett verktyg för Agenda 2030. I sep-
tember hölls ytterligare en nationell nätverksträff. 

Utvecklingsarbetet med diplomeringarna skedde i nära 
samarbete med diplomerade kommuner och regioner. 

– Det gav en bra synkning mellan det lokala och det nation-
ella. Lokalt kunde vi bidra med viktig input om vår utmaning 
att koppla etisk och rättvis handel tightare till de globala 
målen, säger Kristina Eberth som deltog i utvecklingsarbetet.

För att fortsätta dialogen om arbetet med Fairtrade City 
och Fairtrade Region för kvalitetssäkring och kontinuerlig 
utveckling finns i dag en nationell samverkansgrupp för 
diplomeringarna med 15 ledamöter från diplomerade 
kommuner och en region.

Alla större projekt vi jobbar med sätts inom ramen för hur de kan bistå de globala målen för vilken 
sorts värld vi vill ha till år 2030. Och däri jobbar vi med tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Fairtrade City-kansliets arbete är ett typexempel på ett sådant arbete som passar 
in i de här dimensionerna. 

Arwin Sohrabi (S), ordförande i samverkansgruppen för Malmö Fairtrade City, under  
konferensen ”Hållbar konsumtion – kommuner och regioners väg till Agenda 2030”.
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Uppsala har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2015 och 
2021 är första gången som staden får utmärkelsen Årets 
Fairtrade City.

– Uppsala arbetar aktivt för att främja en hållbar världs-
handel baserad på respekt för mänskliga rättigheter, be-
kämpning av modernt slaveri, förstärkning av anställdas vill- 
kor samtidigt som vi slår vakt om miljön. Våra skattepengar 
ska aldrig bidra till människorättskränkningar, säger Mohamad 
Hassan (L) kommunalråd och ordförande i styrgruppen för 
Uppsala Fairtrade City.

Andelen rättvist handlade produkter i kommunen är hög och 
det finns mål om att öka andelen rättvist upphandlade pro-
dukter. Arbetet för att sprida information och skapa engage- 
mang bland medborgare och det lokala näringslivet har varit  
omfattande. Det finns också en bred representation i styr-
gruppen, med representanter från kommun, näringsliv och 
civilsamhälle. 

Det starka stödet för Uppsala Fairtrade City från civil-
samhället manifesteras via olika arrangemang, till exempel 
Kulturernas Karneval och Schysst Jul, men också via studie-
verksamhet, berättar Bertil Högberg som representerar 
Missionskyrkan och Fair Trade Shop Globalen i styrgruppen. 

– Vi spelar en viktig roll i att bredda och fördjupa 
engagemanget hos Uppsalaborna.

Uppsalas kommunalråd Mohamad Hassan tar 
emot diplomet för Årets Fairtrade City från 
Hewan Temesghen. Foto: Fairtrade Sverige

Uppsala Årets  
Fairtrade City

Med Agenda 2030 i sikte arbetar Uppsala  
målmedvetet och engagerat för en hållbar  

konsumtion som värnar mänskliga rätt- 
igheter och miljö. Därför utsågs staden  

till Årets Fairtrade City 2021.

Engagemang: Fairtrade City

Skanna QR-koden 
för att läsa juryns 
motivering.
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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 arbeta 
praktiskt med Agenda 2030. 

Diplomeringarna innebär att kommunen eller 
regionen lever upp till kriterier för strategiskt 
arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och  
har ett aktivt informations- och engagemangs- 
arbete. Fairtrade Sverige erbjuder stöd i arbetet

Syftet är att samla lokala aktörer för att 
tillsammans bidra till en hållbar konsumtion 
som ligger i framkant och som värnar om både 
människa och miljö. Runt om i världen finns 
det cirka 2 000 diplomerade städer och 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 Sverige finns 47 
Fairtrade City-diplomerade 
kommuner och  3 regioner. Det motsvarar  
  ungefär hälften av  
  Sveriges befolkning.
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Genom Fairtrade Relief Fund och Fairtrade Resilience Fund 
har mer än 900 producent-organisationer med omkring 
540 000 odlare och anställda i 57 länder fått ekonomiskt 
stöd. Pengarna har använts för till exempel inköp av 
personlig skyddsutrustning och livsmedel samt hälso- 
och säkerhetsåtgärder på arbetsplatser. Dessutom har 
producenterna använt fondmedel till att börja odla fler sorters 
grödor och ta sig in på nya marknader, till exempel genom att 
satsa på ekologisk odling. 

Fem vägar ut ur pandemin

 
Med hjälp av Fairtrade-premien har kooperativ kunnat bidra 
med viktiga insatser för lokalsamhället. I Kenya har anställda 
på en blomsterplantage sytt munskydd och i Peru har kaffe-
kooperativ distribuerat matpaket till utsatta områden.  
I Colombia bidrog bananproducenter till ett diagnostiskt 
center för att invånarna i en avlägsen region lättare skulle 
kunna testa sig för corona och få vård vid behov. 

I dokumentärserien "Odlare – tillsammans genom krisen" har vi 
fått ta del av tre Fairtrade-odlares liv under pandemin. Läs mer 
på sidan 34. Dessutom har Fairtrade uppmanat modeindustrin 
att inte glömma bomullsodlarna i en tid när nedstängningen 
tvingat återförsäljare att stänga och flera stora klädmärken 
återkallat beställningar.

Coronapandemin fortsatte att påverka världen under 2021. För att stödja 
odlare och anställda som riskerar att drabbas hårt av pandemin har  

Fairtrade vidtagit flera konkreta åtgärder. Här är några av dem.

1. Mer än 15 miljoner euro  
i ekonomiskt stöd

2. Engagerade producenter gör  
satsningar i lokalsamhället

3. Kampanj för att globala ledare  
ska prioritera stöd
Fairtrade har uppmanat världens ledare att prioritera stöd till  
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Till exempel 
uppmanades alla G20-ledare att hjälpa att skydda odlare och 
anställda från pandemins värsta effekter.

Vid G7-mötet i Storbritannien anordnade Fairtrade uppropet 
The Wave of Hope och efterlyste gemensamma åtgärder mot 
pandemin, klimatförändringarna och oschyssta villkor i de 
globala handelskedjorna.

4. Fairtrade har visat hur pandemin  
har påverkat odlarnas liv 

5. Arbetet med krav på levnadslöner  
har intensifierats
Odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan  
sällan förlita sig på skyddsnät som socialförsäkringar. 
Därför har Fairtrade arbetat ännu hårdare för att förändra 
maktobalansen i de globala handelskedjorna, där odlare och 
anställda ofta är i en utsatt position och inte får tillräckligt 
betalt för sina råvaror. Fairtrade har uppmanat regeringar och 
privat sektor att arbeta för levnadslöner, särskilt inom kakao-, 
kaffe- och bananbranscherna.

Fairtrade i världen: Coronapandemin
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APBOSMAM-kooperativet har cirka 300 medlemmar 
och ligger i norra Peru. Trots det mycket torra klimatet 
odlas här framgångsrikt ekologiska Fairtrade-bananer.  
Foto: Ángela Ponce
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Läget för klimatet är akut och människan är ansvarig enligt  
FN:s senaste klimatrapport som släpptes i augusti 2021.  
Bakom rapporten ligger FN:s klimatpanel IPCC, 
Intergovernmental Panelon Climate Change. Rapporten visar 
ett tydligt samband mellan ökningen av den globala medel- 
temperaturen och människans utsläpp av växthusgaser.  
Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10–20 år.

Men rapporten inger också hopp – människan har fort-
farande möjlighet att bestämma klimatutvecklingen fram-
över, enligt Panmao Zhai, klimatolog och medlem i IPCC. 

– För att stabilisera klimatet kommer det att krävas kraft- 
iga, snabba och uthålliga minskningar av utsläppen av växt-
husgaser och att nå nettonollutsläpp av koldioxid. En begräns-
ning av andra växthusgaser och luftföroreningar, särskilt 
metan, kan ha fördelar både för hälsan och för klimatet.

FN-rapport  
visar allvaret

Fairtrade i världen: Klimat

Genom Climate Academy får odlare 
möjlighet att hanteraklimatutmaningarna. 
Foto: Orientation Travel Productions

Fairtrades Climate Academy grundades 2017 och är ett om-
fattande program där kaffeodlare i Kenya får stöd i att tackla 
klimatkrisen genom en mer hållbar kaffeproduktion.

Nu får ännu fler odlare möjlighet att ta del av erfarenheterna 
som bygger på 8 500 Fairtrade-certiferade odlares lärdomar. 

Inför Världsmiljödagen i juni 2021 delade Fairtrade med 
sig av den guide som är resultatet av arbetet med Climate 
Academy till kaffeindustrin över hela världen. I guiden finns till 
exempel information om hur odlare kan identifiera effekter av 
klimatförändringarna och hur man gör miljöriskbedömningar. 
Guiden finns också som korta utbildningsvideor tillgängliga för 
kaffeproducentorganisationer i Etiopien, Tanzania och Rwanda 
för att underlätta lärandet för odlare på landsbygden.

Fairtrade Africa har utvecklat Climate Academy Guide med 
stöd av Fairtrade Netherlands, Dutch Postcode Lottery och 
experter från Coffee Research Institute.

Fler odlare  
får tillgång till  
klimatguide
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Odlarnas perspektiv är viktigt i jakten på klimatkrisens lös-
ningar. Därför uppmanade Fairtrade makthavare att samtala 
med odlare i klimatkrisens frontlinje under klimatkonferensen 
COP26 i Glasgow. Fairtrade Sverige bjöd in kakaoodlaren 
Deborah Osei-Mensah från Ghana och EU-parlamentarikern 
Alice Bah Kuhnke (mp) till ett Instagram Live. Det blev ett 
spännande samtal om odlarnas vardag, hållbar handel och  
hur vi tillsammans kan bygga en mer hållbar framtid.

Odlarsamtal  
under COP26

Klimatförändringarna riskerar att påverka den globala jordbruks- 
produktionen allvarligt och de hotar försörjningen för miljontals 
odlare världen över. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter 
i nuvarande takt kommer produktionen av bland annat kaffe, 
kakao och bananer att försvåras kraftigt. Det visar en studie  
som beställts av Fairtrade och finansierats med stöd från EU. 

Forskarna tittade på hur grödor odlade i länder med utbredd 
fattigdom kommer att påverkas runt år 2050 utifrån olika 
scenarier. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i 
samma takt som i dag kommer till exempel världens största 
bananexporterande länder att drabbas av betydligt fler dagar 
med extrema temperaturer. Även om utsläppen kulminerar runt 
2040 i kombination med kraftfull klimatpolitik kommer odlarna 
att påverkas.  

Studien pekar på behovet av ökade investeringar för klimat-
anpassningar från det internationella samfundet. Fairtrade har  
på senare år stärkt sina kriterier och ökat sitt fokus på miljö-
frågor och klimatförändringar, genom en klimatskola och olika 
projekt. Många odlare använder dessutom Fairtrade-premien  
till klimatanpassning.

Dyster framtid  
för populära  
livsmedel

Skanna QR-koden för för 
att läsa mer om studien 
"Klimatförändringarna 
hotar flera livsmedel".

30 000 
underskrifter från människor världen  

över samlade uppropet ”Be fair with your 
climate promise” från Fairtrade-certifierade 
odlare och anställda.  För fem år sen lovade 
världens ledare 100 miljarder dollar till kli-
matåtgärder till länder med utbredd fattig-
dom. Men bara en bråkdel av det utlovade 

stödet har nått fram till odlarna.

Foto: Fairtrade Sverige

Foto: Francis Kokoroko
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Caroline är kaffeodlare i Kenya. Hon och hennes man har odlat 
kaffe i tio år i det Fairtrade-certifierade kooperativet Kapkiyai. 
Genom projektet Women in Coffee och med stöd av sin man 
har Caroline fått självförtroende och styrka. I dag talar hon 
öppet om utmaningar och är en förebild för andra kvinnor. 
Hon ger inte heller upp hoppet om att få barn, något hon och 
hennes man har kämpat med länge. 

Kooperativet Kapkiyai har över 600 medlemmar. Women in 
Coffee är en integrerad del och ger kvinnor möjlighet att odla 
eget kaffe, delta i utbildningar och skaffa sig egen inkomst.

Det har inte pratats mycket om hur små- 
skaliga odlare drabbats av coronapandemin. 
Men kriser förändrar liv, även för odlarna 
som dagligen förser världen med livsmedel. 
I ”Odlare – tillsammans genom krisen” får 
vi under nio avsnitt en inblick i tre odlares 
förhoppningar, rädslor och utmaningar under 
coronapandemin. Vi får ta del av hur de vägrar 
att ge upp och hur de skapar sig en hållbar 
framtid.

Vi följer odlarna under ett halvår. Doku-
mentären är filmad av lokala filmare och har 
finansierats Fairtrade International och det 
tyska federala ministeriet för ekonomiskt 
samarbete och utveckling.

Inblick i  
odlarnas liv

Skanna QR-koden 
för att komma till 
dokumentärens 
webbsida.

I dokumentären ”Odlare – tillsammans 
genom krisen” besöker vi tre världsdelar 
under coronapandemin. 

Caroline
Tidigare fick kvinnor inte odla 
kaffe. De var tvungna att förlita 
sig på männen. Nu har de mer 
frihet och pengar eftersom de 
kan sälja sitt eget kaffe.

”

Fairtrade i världen: Odlare

Foto: Fairtrade International
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Roberto är bananodlare i Peru och en viktig röst för sina 
medmänniskor i hemstaden. Under pandemin startade han en 
radiokanal för att ge information. 

Medan produktionskostnaderna för bananer stadigt stiger 
har världsmarknadspriset för bananer sjunkit sedan 2017. 
Obalansen är en tung börda för småskaliga odlare. Fairtrade-
kooperativet APBOSMAM, där Roberto är medlem, gör allt för 
att stödja sina medlemmar att kämpa mot fallande priser, 
pandemin och bristen på framtidsutsikter. Kooperativet har 
cirka 300 medlemmar och odlarna kan sälja hela sin skörd i 
enlighet med Fairtrades kriterier. 

Ponisih är kokossockerodlare på Java i Indonesien. Efter att ha 
bott några år i staden, lämnade hon det hårda livet där. Hon 
återvände hem för att fortsätta i sina förfäders fotspår och bli 
kokossockerodlare. Idag trivs hon men tänker mycket på hur 
unga ska övertygas om att jordbruket har en framtid.

När covid-19 spred sig plötsligt och oväntat förändrades 
allt. Kooperativet KSP Karmatera som Ponisih arbetar på 
reagerade snabbt och stöttade odlarna. Kooperativet är 
det första Fairtrade-certifierade kokossockerkooperativet i 
Indonesien och har cirka 1 100 medlemmar.  

Roberto
Ända sedan jag var barn har min 
familj levt av kokospalmerna. 
Det här är mina rötter som jag 
inte kan lämna bakom mig.

När bananen ligger där fläckfri  
och av bästa kvalitet i affären är 
det resultatet av vårt – odlarnas 
– hårda arbete.

Ponisih

””

Foto N
yim

as Laula

Foto: Á
ngela Ponce
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Syftet med de nya kriterierna för te är att skapa en balans 
mellan nya utmaningar på en global temarknad och starkare 
krav på att skydda anställdas rättigheter och arbetsvillkor.

I de uppdaterade kriterierna behöver arbetsgivare upprätta 
en jämställdhetspolicy för att stärka kvinnor. Förbud mot 
könsbaserat våld är tydligare uttryckt. 

Rättigheter för ungdomar lyfts också fram. Ungdomar över  
16 år ska ha samma rätt till skydd och representation som 
vuxna anställda. De ska inte utnyttjas, diskrimineras eller 
utföra farligt arbete och de ska få en lön som motsvarar  
vuxnas för lika arbete.

De flesta anställda på teplantager bor i undermåliga bo-
städer med bristfälliga hygienförhållanden. De nya kriterierna 
innehåller högre krav på boendestandard och hygien- och 
tvättanläggningar.

En annan nyhet är att anställda ska kunna göra sina röster 
hörda i certifieringsprocessen genom att en särskild kommitté 
inrättas på plantager. 

Kaffe var den första produkten som Fairtrade tog fram kriterier  
för. De uppdaterade kriterierna ska stärka schyssta handels-
metoder och skapa ett större engagemang för klimatarbete och 
mänskliga rättigheter. 

Barnarbete, människohandel, tvångsarbete, diskriminering, 
våld och trakasserier är sedan tidigare förbjudet för Fairtrade-
certifierade producenter. Enligt de uppdaterade kriterierna måste 
kaffeproducenter utveckla förebyggande strategier och metoder  
för att identifiera och förebygga att det inte förekommer.

Klimatförändringarna har under senare år påverkat kaffe-
odlare världen över och kriterierna ska stärka engagemanget  
för klimatarbete. Kaffeproducenterna blir skyldiga att varje år  
göra miljöriskbedömningar och ta fram en klimatanpassnings- 
plan baserad på hållbara jordbruksmetoder. Vid behov ska 
anställda utbildas i hållbara jordbruksmetoder. 

De nya kriterierna innebär ett tydligare ställningstagande  
mot otillbörliga handelsmetoder. Bland annat ska kooperativ 
kunna visa att de varit etablerade i minst två år och att det finns 
en marknadspotential för det kaffe som produceras. Exportörer 
behöver kunna visa att de inte har samarbetat med kooperativ 
involverade i till exempel kränkningar av mänskliga rättigheter 
eller skador på den biologiska mångfalden.

Stärkta rättigheter för kvinnor och ungdomar, bättre arbetsvillkor för 
anställda och ett tydligare klimatarbete. Sommaren 2021 upp- 

daterades kriterierna för Fairtrade-certifierat te och kaffe.

Förebyggande strategier ska förhindra  
barnarbete i kaffebranschen

Ladda ner de nya 
kriterierna för te  
och kaffe här.

Kvinnor och klimatarbete 
lyfts fram i nya kriterier

Fairtrade i världen: Nya kriterier
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Raihan Fitrianas föräldrar är kaffeodlare i kooperativet  
Koptan GayoMegah Berseri i Indonesien. Själv deltar  
hon i ett projekt för att lära mer om odling och skötsel.   
Foto: Rosa Panggabean
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Monica Stolpe Nordin arbetar som kommunalråd för 
Centerpartiet i Västerås stad. Hon har tidigare varit chef för  
Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, organisations-
utvecklare på Centerpartiets riksorganisation och vice för-
bundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan. Monica 
har suttit i styrgruppen för Fairtrade City Västerås och länge 
varit engagerad i rättvisefrågor.

Anna Nilsson arbetar i Lunds kommun samt är avdelnings-
ordförande för fackförbundet Visions Lundaavdelning. Hon  
är ledamot i Fairtrade City i Lund sedan 2011 samt ny leda-
mot i nationella samverkansgruppen för Fairtrade City 
och Fairtrade Region. Anna har alltid varit engagerad i fair 
frågor, lokalt, nationellt och internationellt och för henne 
är det viktigaste människors möjligheter till fair arbete, för-
säljning och inköp.

Loa Lava Brynjulfsdottir arbetar med ledarskapsutbildning 
och facilitering av gruppers utveckling, utifrån forskning om  
mod och ledarskap. Hon har lång erfarenhet som chef i idé-
buren sektor, av fackliga organisationer och internationellt 
arbete. Loa är engagerad i Fairtrade för att hon tror att fri och 
rättvis handel kan utrota fattigdom och ge människor i hela 
världen större makt över sina egna liv. 

Katarina Rosenqvist driver egen verksamhet inom hållbar 
affärsutveckling och kommunikation. Hon har tidigare arbetat 
som hållbarhets- och kommunikationschef i näringslivet och 
som verksamhetschef inom ideell sektor. Hon har även varit  
vd för Fairtrade Sverige AB och genom åren besökt odlare och  
anställda i Afrika, Asien och Latinamerika. Katarina är enga-
gerad i Fairtrade eftersom hon själv sett vilken stor skillnad 
Fairtrade gör för alla de som odlar råvaror i andra delar  
av världen.

Andreas Franzén arbetar som projektledare på Konsument-
föreningen Stockholm. Han har erfarenhet av butiksdrift 
och arbete med medlemsdemokratiska frågor inom den 
kooperativa dagligvaruhandeln. Anderas valde att engagera 
sig i Fairtrade för att det är ett enkelt sätt för en konsument 
är göra skillnad i sin vardagliga handel. 

Claes Hedström arbetar som miljösamordnare och präst 
i Uppsala. Samverkan med kommun och näringsliv för att 
minska verksamheters miljöpåverkan är ett centralt uppdrag 
i hans tjänst. Hans fokusområden är klimat-, rättvise- och 
hållbarhetsfrågor. Claes engagerade sig i Fairtrade eftersom 
rättvisa arbets- och produktionsvillkor är en viktig del av 
omställningen till en hållbar värld.

Ordförande 

Ledamöter 

Vice ordförande 

Föreningen för Fairtrade Sveriges styrelse 2021
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Maria Lövström arbetar för Act Svenska kyrkan som inter- 
nationell controller. Hon har varit verksam inom rättvis handel  
i många år, främst som anställd och som förtroendevald inom  
Fair Trade Återförsäljarna. Maria har arbetat med frågor inom 
World Fair Trade Organization och rättvis handelsfrågor både  
lokalt och nationellt med mycket samarbete med andra org-
anisationer.

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

Sofia Eriksson arbetar som internationell ombudsman på 
fackförbundet Kommunal och ansvarar för internationella 
utvecklingsprojekt med fackföreningar globalt. Sofia är 
engagerad i Fairtrade för att de odlare och anställda som 
producerar vår mat ska ha en lön som de kan leva på, men 
även schyssta arbetsvillkor.

Maria Kaarto arbetar som Strategic Advisor på We Effect  
och ansvarar för biståndsorganisationens samarbeten med 
näringslivet. Hon har en lång bakgrund inom biståndsarbete 
och har tidigare arbetat för Läkarmissionen, Afrikagrupperna 
och med Sida-finansierade utbildningsprogram. Maria är 
engagerad i Fairtrade för att världshandeln idag inte är rättvis 
– de som producerar maten vi äter lever själva i fattigdom. 

Veronica Pålsson jobbar som präst i Svenska kyrkan i Borås. 
Hon har en master i teologi och ett långt engagemang i Act 
Svenska kyrkans arbete. Veronica har varit ambassadör för 
Fairtrade sedan 2013 och har jobbat med Fairtrade som enga- 
gerad i flera medlemsorganisationer. Veronica är engagerad 
för att hon själv mött odlare och deras familjer och sett att 
Fairtrade gör skillnad på riktigt. 

Angelica Jarl arbetar med försäljning och dialog gentemot 
offentlig sektor. Hon har erfarenheter av att arbeta som 
inköpare och med försäljning gentemot offentlig sektor 
i kombination med att i många år haft olika ledande be-
fattningar. Angelicas engagemang i Fairtrade är baserat  
på att rättvisare villkor och en rättvisare värld är vägen  
till fred.

Suppleanter 



I den lilla byn i Bhawanipatna i Odisha i Indien är invånarna involverade  
i bomullsproduktion för kooperativet COAPCL. Foto: Ranita Roy
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening som  
utgörs av 36 medlemsorganisationer. Vår vision är en världs-
handel 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 ickediskriminering
• 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. Flocert, ett oberoende internationellt 
kontrollorgan med ISO 17065-ackreditering, 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 världs-
handel 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 2021–2025 finns en önskad 
position om var vi vill vara vid strategiperiodens slut: Fairtrade 
är det självklara valet i ett mer hållbart Sverige – vi finns i varje 
varukorg, på varje arbetsplats och i varje avtal.
Fairtrade Sveriges övergripande mål till utgången av 2025 är:

• En spontan kännedom av Fairtrades 
certifieringsmärke på 50 procent.

• Engagemanget för en hållbar världshandel ökar 
med 50 procent.

• En genererad Fairtrade-premie på 120 miljoner 
kronor.

• Konsumtion av Fairtrade-märkta produkter till ett 
konsumentvärde av 6 miljarder 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).
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Väsentliga händelser under 2021
I Sverige finns 47 Fairtrade City-diplomerade kommuner, tre 
Fairtrade-diplomerade regioner, över 3 200 Fairtrade-märkta 
produkter samt ett fortsatt ökat försäljningsvärde. Den 
svenska konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter har 
bidragit till att fler än 1,9 miljoner odlare och anställda i  
71 länder fått förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Nytt koncept för Fairtrade City och Fairtrade Region

Fairtrade City och Fairtrade Region är en framgångsrik diplo-
mering som hjälper kommuner och regioner att ställa om 
till en hållbar konsumtion, upphandling och handel. För tre 
år sedan inleddes arbetet med att uppdatera konceptet och 
i slutet av 2020 var utvecklingsarbetet färdigt. Det upp-
daterade konceptet innebar bland annat en tydligare koppling 
till Agenda 2030 och uppstart av ett nationellt nätverk för 
etisk konsumtion och hållbar handel. Detta lanserades för de 
diplomerade kommun-erna och regionerna under våren 2021.

Kampanjer

Fairtrade Challenge, som är en kampanj som centrerar kring 
en utmaning om att samlas och fika Fairtrade-märkt, genom-
fördes i år för första gången digitalt med anledning av Covid-
19-pandemin. I år fokuserade kampanjen på kakao och barns 
rätt att gå i skolan. De som deltog i kampanjen uppmanades 
att baka chokladbollar för barns rätt att gå i skolan och 
sammanlagt bakades 64 000 chokladbollar.  
 
I Fairtrade Sveriges höstkampanj är fokus att synliggöra 
Fairtrade-märkta produkter, framför allt i dagligvaruhandeln 
och gentemot privatkonsumenter. Konceptet för 2021 års  
kampanj var samma som för 2020: ”Det kan aldrig bli för 
mycket Fairtrade”. I kampanjen fanns fyra fördjupade bud-
skap: skolgång, ekonomisk trygghet, hållbart jordbruk och 
jämställdhet. En mätning från Kantar Sifo visar att 32 procent 
av befolkningen nåddes av kampanjen.

Press och påverkan

Fairtrade har under 2021 synts och hörts i radio, TV och 
podcast. Fairtrade har medverkat i Sveriges Radio för att 
prata om blommor, i TV4 Nyhetsmorgon i samband med 
höstkampanjen för att prata om kakaobranschen samt i P3 
och SVT Play under Musikhjälpen för att prata om barnarbete. 
Fairtrade har även medverkat i Vegopodden och podcasten 
Smarta Cash. 
 

Fairtrade har skrivit ett flertal debattartiklar under året 
som publicerats i Aftonbladet, Dagens Samhälle, GP, UNT 
samt skrivit debattartiklar tillsammans med Rädda Barnen, 
Concord, Amnesty samt en tillsammans med 18 av våra 
medlemsorganisationer i samband med kampanjen Fairtrade 
Challenge. Vi har skrivit tre länsspecifika debattartiklar som 
publicerades i 78 regionala tidningar. Dessa debattartiklar har 
bland annat handlat om HREDD-lagstiftning (Human Rights 
and Enviromental Due Diligance), klimatet, barnarbete och 
hållbarhet inom offentlig upphandling.

Kännedoms- och försäljningssiffror

Trots Covid-19-pandemin, ökade konsumentvärdet av Fairtrade- 
märkta varor med cirka 11 procent under 2020 till nästan  
5 miljarder kronor. I skrivandes stund finns inga försäljnings- 
siffror för 2021. Fairtrade fortsätter att växa inom många 
produktgrupper och håller fortsatt en hög tillväxttakt trots 
att stora delar av Out-of-home-sektorn varit nedstängd under 
året vilket drabbat till exempel kaffeförsäljningen i stor ut-
sträckning med en lägre marknadsandel (8,9 procent) som följd. 
Även bananer har tappat mark under pandemiåret då ett par 
kedjor i dagligvaruhandeln inte haft samma fokus som tidigare 
på Fairtrade i bananhyllan. Marknadspositionen för Fairtrade-
märkta snittrosor fortsätter att slå rekord med en andel på  
63,4 procent.

Den ökade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter hänger 
tätt ihop med konsumenternas kännedom om Fairtrade. Enligt 
en mätning, som Kantar Sifo gjorde i februari 2021, känner  
87 procent till Fairtrade-märkningen.
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Finansieringen av verksamheten
Under år 2021 har föreningens intäkter huvudsakligen erhållits 
från följande fyra inkomstkällor:

Medlemsavgifter

Föreningens 36 medlemsorganisationer betalar in en medlems-
avgift enligt en differentierad modell som fastställs av års- 
mötet. Avgiften används för att täcka föreningens fasta kost-
nader 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. 

Resultat och ställning
Flerårsöversikt – ekonomi 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetsintäkter 12 273 249 12 705 963 12 857 920 16 951 801 12 390 140

Årets resultat -441 541 53 769 -640 671 4 298 629 1 059 180

Eget kapital 6 137 040 6 578 581 6 524 812 7 165 483 2 866 854

Antal anställda 17 16 14 14 10

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 påverkansarbete, 
Fairtrade Challenge, utbildning och engagemang av 
ambassadörer, del av arbetet med Fairtrade City samt 
utvärdering av Fairtrades verksamhet.

Förmånstagare för Postkodlotteriet

Föreningen är en av 58 förmånstagare för Postkodlotteriet. 
Medel erhållna från Postkodlotteriet är fria medel och 
möjliggör för föreningen att bedriva en långsiktig verksamhet 
och används bland annat till att kommunicera effekterna av 
Fairtrade samt att stödja odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom genom Fairtrade International.

Egna medel

Föreningen har även 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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Flerårsöversikt – ekonomi 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetsintäkter 12 273 249 12 705 963 12 857 920 16 951 801 12 390 140

Årets resultat -441 541 53 769 -640 671 4 298 629 1 059 180

Eget kapital 6 137 040 6 578 581 6 524 812 7 165 483 2 866 854

Antal anställda 17 16 14 14 10

Gåvor och donationer

Föreningen har under 2021 tagit emot gåvor och donationer från 
allmänheten som stöd för informationsarbetet som uppgått till 
4 130 kr.

Placeringspolicy

Föreningens placeringsreglemente går hand i hand med 
Fairtrade Sverige AB:s reglemente. Föreningen för Fairtrade 
Sverige får endast placera i räntebärande 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 36 organisationer som var 
medlemmar per sista december 2021.
 
ABF
Afrikagrupperna
Akademikerförbundet SSR
Ekobanken Medlemsbank
Fackförbundet ST
Fastighetsanställdas Förbund
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)
Svenska Byggnadsarbetarförbundet
Svenska Kommunalarbetarförbundet 
SEKO
Sustainability Concepts
Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Röda Korset
Svenska Kyrkans Unga
Svenska kyrkan Göteborgs stift
Svenska Kyrkan
Studieförbundet Vuxenskolan
Sigtunastiftelsen
SOS Barnbyar
Unionen
Viskadalens Folkhögskola & Kursgård
Vårdförbundet
Vision
Vi-skogen 
We Effect
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Hållbarhetsupplysningar
Hållbarhetspolicy
Föreningen för Fairtrade Sverige har en gemensam hållbarhets-
policy med Fairtrade 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 flygresor är det enda alternativet på grund  
av avstånd klimatkompenseras resorna med Fairtrade- 
certifierade utsläppsrätter (Fairtrade Carbon Credits).

Anställda
Under året 2021 har Föreningen för Fairtrade Sverige haft 17 
personer anställda på 14 tjänster inklusive generalsekreterare. 
 
Föreningen gör varje år en medarbetarenkät. Enkäten tar upp 
olika frågor kring arbetsplatsen, både gällande den fysiska och 
den psykosociala arbetsmiljön. 
 
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 
2021 till 1 467 770 kronor exkl. moms.

År 2021 har varit ett intensivt år för att bygga kunskap och 
relationer/partnerskap för ett strategiskt påverkansarbete 
framåt. Primära samarbetspartners för Fairtrade Sverige är  
vårt engagemang inom ramen för Concord, ModUpp2030 och 
ETI Sweden.
 

Förväntad framtida utveckling
2021 har varit första året på den nya strategiperioden. Under 
året har det legat ett fokus på implementering av strategin i 
verksamheten och verksamhetsplaneringen, ett arbete som 
kommer pågå under hela strategiperioden. 
 
Under kommande år ligger fokus på analys, utveckling och 
tillväxt. Vi har under 2021 skapat förutsättningar för att bättre 
kunna analysera våra kommunikationsinsatser för att på så 
sätt utveckla kommunikationen och nå fram ännu bättre med 
våra budskap. Några viktiga utvecklingsområdena för 2022 
är hur våra kampanjer ska se ut framöver, hur vi ska optimera 
vår hemsida, implementering av nya internationella riktlinjer 
gällande vår kommunikation och kommunikationen i våra 
sociala medier. 
 
I och med valet kommer vi arbeta för att synliggöra Fairtrades 
frågor med fokus på Agenda 2030 och behovet av en hållbar 
världshandel. En rapport om hållbarhet i offentlig upphandling 
lanseras och förhoppningsvis sätts fokus på frågor kring 
offentlig upphandling. 
 
Under året kommer rekrytering att vara fokus i engagemangs-
arbetet: rekrytering av nya Fairtrade City och Fairtrade Region, 
nya medlemsorganisationer och nya idébärare.
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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

Sofia Eriksson, Luleå  
Veronica Pålsson, Uppsala  
Angelica Jarl, Linköping  
Maria Lövström, Horndal

Den valda styrelsen består av tre män och fem kvinnor.  
Bland suppleanterna är alla fyra kvinnor.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokoll- 
förda 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

Övrig information

Föreningen för Fairtrade Sverige har ett 90-konto, BG 900–3492 
och är medlem i GIVA Sverige.  
Hemsideadressen är www.fairtrade.se. Föreningen har även en 
webbutik: http://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 
tredjepartscertifieringar 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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Resultaträkning
Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 2 759 000 758 000

Diplomeringsavgift Fairtrade City/
region

717 500 715 000

Gåvor 3 5 504 130 5 501 050

Bidrag 3 2 618 923 3 078 497

Nettoomsättning 11 124 0

Övriga intäkter 2 662 572 2 653 416

12 273 249 12 705 963

Verksamhetens kostnader 4,5

Ändamålskostnader -10 470 503 -10 941 680

Administrationskostnader -2 241 282 -1 711 242

-12 711 785 -12 652 922

Verksamhetsresultat -438 536 53 041

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

750 0

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

-3 755 -2 572

-3 005 -2 572

Resultat efter finansiella poster -441 541 50 469

Resultat före skatt -441 541 50 469

Skatt 6 0 3 300

Årets resultat -441 541 53 769
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 34 145 73 008

34 145 73 008

Summa anläggningstillgångar 34 145 73 008

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 000 0

Övriga fordringar 571 241 32 670

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

8 688 056 668 927

1 269 297 701 597

Kortfristiga placeringar 9 2 140 133 2 140 133

Kassa och bank 5 130 346 5 811 705

Summa omsättningstillgångar 8 539 776 8 653 435

Summa tillgångar 8 573 921 8 726 443
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Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 0 500 850

Balanserat resultat 6 578 581 6 023 962

Årets resultat -441 541 53 769

Summa eget kapital 6 137 040 6 578 581

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 110 880 206 773

Aktuella skatteskulder 53 704 200 172

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 469 077 19 673

Övriga skulder 533 550 666 794

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

11 1 269 670 1 054 450

Summa kortfristiga skulder 2 436 881 2 147 862

Summa eget kapital och skulder 8 573 921 8 726 443

Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Förändring av eget kapital

Ingående balans 2021-01-01 500 850 6 023 962 53 769 6 578 581

Disposition av föregående  
års resultat

53 769 -53 769

Årets resultat -441 541

Utnyttjande ändamåls-
bestämda medel från 
tidigare år

-500 850 500 850

Utgående balans 2021-12-31 0 6 578 581 -441 541 6 137 040
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderings- 
principer
Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper över- 
ensstämmer 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 före- 
gående år. 
 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde 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 
intäktsredovisning 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 som 
har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är 
en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången 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.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts.

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 
anskaffningsvärde 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   3 år

Tillkommande utgifter vid utbyte eller nya komponenter räknas 
in i anskaffningsvärdet. Borttagande från balans-räkningen 
sker vid avyttring eller utrangering.

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.
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Not 3 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel 2021 2020

Allmänheten 4 130 200

Postkodlotteriet 5 000 000 5 500 850

Fairtrade Sverige AB 500 000 0

Summa insamlade medel (gåvor) 5 504 130 5 501 050

Bidrag som redovisats som intäkt

Offentliga bidrag 2021 2020

Union to Union 2 618 923 3 078 497

Konsumentverket 0 0

Summa offentliga bidrag 2 618 923 3 078 497

Totala insamlade medel består av följande: 2021 2020

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 5 504 130 5 501 050

Summa insamlade medel 5 504 130 5 501 050

Under året har föreningen fått in 4 130 kronor (200 kronor) i gåvor från allmänheten.

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 org-
anisation det är. Avgifterna är mellan 2 000 kr och 35 000 kr.
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2021 2020

Inom ett år 825 000 665 000

Två–fem år 1 650 000 1 995 000

2 475 000 2 660 000

2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 12 11

Män 2 5

14 16

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 863 020 861 144

Övriga anställda 5 760 512 5 745 786

6 623 532 6 606 930

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
generalsekreterare

0 183 230

Pensionskostnader för övriga anställda 301 317 531 815

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  2 164 447  2 013 789

2 465 764 2 728 834

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader

9 089 296 9 335 764

Not 4 Leasing
Föreningen för Fairtrade Sverige har via Fairtrade Sverige AB ett 
avtal för hyra av kontorslokal. Kostnadsförda avgifter för 2021 
uppgår till 830 tkr (723 tkr).

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

Not 5 Anställda och personalkostnader

Inga avtal om avgångsvederlag 
eller särskilda pensionsavtal utöver 
tjänstepension enligt kollektivavtal 
finns för generalsekreteraren eller 
övriga anställda.
Pensionskostnader för styrelse och 
generalsekreterare är 0 på grund av en 
större återbetalning från Collectum av 
tidigare inbetalda avgifter. 
 
Under året har ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för styrelsens ledamöter 
och suppleanter uppgått till 0 kr (0 kr). 
Arvode om 47 600 kr har betalats ut till 
ordförande.
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2021 2020

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 57 % 62 %

Andel män i styrelsen 43 % 38 %

Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare

100 % 50 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 0 % 50 %

2021 2020

Skatt på årets resultat

Justering avseende tidigare år 0 -3 300

Totalt redovisad skatt 0 -3 300

2021 2020

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp

Skatter. resultat 460 530 -170 917

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -94 869 21.40 0

Under året utnyttjande av tidigare års 
Underskottsavdrag vars skattevärde ej Redovisats 
som tillgång 

-20,60 94 869  0 0

Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0 0

Redovisad effektiv skatt  0,00 0 0 0

Föreg. års justering avser skattepliktigt resultat år 2018 avseende sålda HR- och kommunikations-
tjänster, enligt rättad inkomstdeklaration.

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
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Not 7 Inventarier

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9 Kortfristiga placeringar

Not 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116 602 116 602

Inköp 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 602 116 602

Netto anskaffningsvärde 116 602 116 602

Ingående avskrivningar -43 594 -4 731

Årets avskrivningar -38 863 -38 863

Utgående ackumulerade avskrivningar -82 457 -43 594

Utgående redovisat värde 34 145 73 008

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 688 056 668 927

688 056 668 927

2021-12-31 2020-12-31

Union to Union 381 077 19 673

Forum Civ. 88 000 0

469 077 19 673

  Antal Anskaffn. värde Bokfört värde Marknadsvärde 

Namn

Handelsbanken Fonder, Kortränta 15 074,3165 2 140 133 2 140 133 2 217 884

2 140 133 2 140 133 2 217 884
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner 484 292 461 894

Beräknade upplupna sociala avgifter 152 164 145 127

Övriga upplupna kostnader 633 214 447 429

1 269 670 1 054 450

Stockholm (den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.)

Ordförande
Katarina Rosenqvist

Vice ordförande
Loa Brynjulfsdottir      

Ledamöter
Anna Nilsson
Claes Hedström
Andreas Franzén 
Monika Stolpe Nordin     
Maria Kaarto
Henrik Brundin

Revisorer 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Erik Albelius 
Auktoriserad revisor   

Daniel Carlstedt
Verksamhetsrevisor
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