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Namn: Föreningen för Fairtrade Sverige 

Organisationsnummer: 802402–5143 

Juridisk form: Ideell föreningen 

Tidsperiod som rapporten täcker: 2021 

 

Vad vill vår organisation uppnå? 

Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening med syfte att förverkliga visionen om en hållbar 

världshandel där odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en 

trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. 

Arbetet sker inom ramen för Fairtrade International (FI), en internationell organisation som samlar 

nationella Fairtrade-organisationer samt tre producentnätverk i Latinamerika, Asien och Afrika.  

Från och med 2021 och fem år framåt har Fairtrade Sverige och Fairtrade International nya 

strategier. Det övergripande målet i den svenska strategin är att ”Fairtrade är det självklara valet i ett 

mer hållbart Sverige – vi finns i varje varukorg, på varje arbetsplats och i varje avtal.” Mål för denna 

strategiperiod innebär bland annat stärka Fairtrade som aktör för hållbar handel inom ramen för 

Agenda 2030, öka engagemanget för Fairtrade, öka vår närvaro i offentlig upphandling och nå ut till 

nya konsumentgrupper, bland annat unga, barnfamiljer och personer med utom-europeisk bakgrund.  

Fairtrade Sveriges övergripande mål (gemensamma med Fairtrade Sverige AB) för strategiperioden 

2021–2025 är: 

• En Fairtrade-certifierad konsumtion till ett konsumentvärde av 6 miljarder kronor 

• En spontan kännedom för Fairtrades certifieringsmärke på 50% 

• En 50%-ig ökning av engagemanget för en hållbar världshandel 

• En genererad Fairtrade-premie på 120 miljoner kronor 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation? 

Föreningen för Fairtrade Sverige är en av två juridiska organisationer som tillsammans med det icke-

vinstdrivna företaget Fairtrade Sverige AB utgör Fairtrade Sverige. Den här rapporten gäller 

Föreningen för Fairtrade Sverige, som är medlem i GIVA. Föreningen är en ideell förening som genom 

sina medlemsorganisationer är en demokratiskt styrd organisation vars högsta beslutade organ är 

dess årsmöte. Där beslutas bland annat om fastställande av verksamhetsberättelse, årsredovisning, 

beslut fattas om styrelsens ansvarsfrihet och en styrelse väljs som verkar mellan årsmötena. 

Styrelsen anställer i sin tur en generalsekreterare som är ansvarig för det operativa arbetet och som 

till sin hjälp har 13 medarbetare. Föreningen Fairtrade i Sverige finansieras av projektmedel, 

medlems- och diplomeringsavgifter, intäkter för informationsverksamhet samt gåvor. 
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Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och 

fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade International 

bildades 1997 och förenar 21 nationella Fairtrade-organisationer i 32 länder samt producentnätverk 

som representerar Fairtrade-certifierade producentorganisationer i Latinamerika, Afrika och Asien. 

De tre regionala producentnätverken fungerar som stöd för odlare och anställda. Det görs till 

exempel genom att ha regionala representanter på plats runt om i världen. Deras arbete består bland 

annat i att ha en tät kontakt med producentorganisationer inom en viss region; att erbjuda 

information, råd och utbildning samt att hjälpa odlarna att leva upp till internationella Fairtrade-

kriterier och hitta nya marknader för sina produkter.  

Ansvaret för kontroll och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer ligger 

hos Flocert. Flocert är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ansvar för inspektioner 

och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer. Inspektionerna utförs av 

cirka 120 inspektörer, av vilka cirka ett 100-tal är inriktade mot kontroll av just 

producentorganisationerna. Flocert följer ISO17065-standard, det vill säga den ledande kvalitetsnorm 

som gäller för certifieringsorganisationer.  

Genom sitt arbete representerar Fairtrade International 1 880 Fairtrade-certifierade kooperativ och 

plantager i 71 länder, vilket motsvarar ca 1,95 miljoner odlare och anställdas om idag gynnas av 

Fairtrade-certifieringen (2020).  

Vilka huvudsakliga problem jobbar vi för att lösa?  

Många av de produkter och livsmedel som vi ofta och gärna konsumerar i Sverige odlas och 

produceras i länder med utbredd fattigdom. Trots att engagemanget och medvetenheten kring 

hållbarhetsfrågor generellt har ökat bland både konsumenter och företag i Sverige finns fortfarande 

stora problem när det gäller att tillgodose rättigheter för odlare och anställda bakom de produkter vi 

hittar i butikshyllan – kaffe, te, bananer, nötter, rosor, sportbollar, vin, kokosolja och choklad. 

Idag försörjer sig 25 miljoner människor i världen på kaffeodling, och ungefär 70 procent av dem gör 

det i småskaliga familjejordbruk som har svårt att konkurrera på den internationella marknaden och 

därför utsätts för prispress. Det finns en låg organisationsgrad, kvinnor har generellt lite inflytande 

och det används ofta stora mängder kemikalier utan att arbetarna har tillgång till skyddskläder, vilket 

innebär att de riskerar att skadas i produktionen.  

Bananer och rosor är andra populära produktgrupper som medför stora risker för odlare och 

anställda. Långa arbetsdagar (upp emot 10–12 timmar), osäkra anställningsformer och 

inskränkningar i organisationsrätten är vanligt förekommande. Även sexuella trakasserier och 

diskriminering förekommer i stor utsträckning och kvinnliga anställda är särskilt utsatta. Många av de 

utmaningar som möter odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom har förvärrats i och med 

covid-pandemin och riskerar att ytterligare förvärras i kölvattnet av kriget i Ukraina. 

Idag finns ett brett engagemang kring frågor om bland annat skydd av mänskliga rättigheter i 

leverantörskedjan. I en undersökning som genomförts av Kantar SIFO på uppdrag av Fairtrade 

Sverige i februari 2022 uppger 45 procent av de svenska konsumenterna att det är viktigt att de 

livsmedel de konsumerar är producerade med hänsyn till mänskliga rättigheter. Det är högre än 
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andelen som uppger att det är viktigt att livsmedlen exempelvis är hälsosamma (42 procent) eller 

ekologiskt odlade (18 procent).  

Samtidigt finns ett stort behov av att fortsätta medvetandegöra och engagera människor när det 

gäller arbets- och levnadsvillkor i producentländer och att stärka kopplingen mellan detta och den 

egna konsumtionen. I Kantar SIFO-undersökningen som refereras till ovan uppger exempelvis enbart 

7 procent att de alltid tänker på att exempelvis barnarbete, tvångsarbete och löner som inte går att 

leva på kan förekomma i produktionen av de varor de handlar.  

Även inom offentlig sektor och bland politiska beslutsfattare finns en stor och växande medvetenhet 

om vikten av hållbara leverantörsled och att stärka såväl den sociala som den miljömässiga 

hållbarheten inom världshandeln. De lagstiftningsprocesser som pågår kring skärpt företagsansvar 

för hållbarhet i hela leverantörskedjan (HREDD) och skärpta krav på hållbarhetshänsyn i offentlig 

upphandling är exempel på detta. Också här finns dock även framåt ett stort behov av starka röster 

för att stärka skyddet för rättvisa levnads- och arbetsvillkor samt ett behov av att involvera och 

lyssna på de personer i låginkomstländer som berörs av lagstiftningen i detta arbete.  

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? 

Utifrån den internationella strategin gör Föreningen för Fairtrade Sverige följande prioriteringar i 

verksamhetsstrategin för 2021–2025. 

Folkbildning och engagemang 

Föreningen för Fairtrade Sverige ska fortsatt vara en modern gräsrotsrörelse som attraherar en 

mångfald av budbärare. Genom att skapa attraktiva kampanjer och aktiviteter sprider vi kunskap om 

Fairtrade och gör det lätt för många olika typer av aktörer att engagera sig och agera idébärare för 

Fairtrade. Ett viktigt arbete är att bidra med stöd för att öka engagemanget hos våra nyckelaktörer, 

såsom lokala ambassadörer, medlemsorganisationer, kommuner och regioner för att underlätta 

deras arbete och bidra till att de sinsemellan kan samverka kring Fairtrade och därmed få större 

utväxling på sitt engagemang. 

Mål: Ökad lokal förankring för Fairtrade där ännu fler av våra samarbetspartners agerar idébärare för 

Fairtrade genom aktiviteter som leder till ökad kunskap om Fairtrade, ökat engagemang för hållbar 

handel och i slutändan ökad försäljning av Fairtrade-märkta produkter.   

Kommunikation 

Igenkänningen av Fairtrade-märket är högt, men det finns ett stort behov av att fördjupa kunskapen 

hos konsumenter, företag och beslutsfattare kring hur Fairtrade bidrar till förbättrade villkor och en 

levnadssituation för odlare och producenter. Fokus för 2022 att arbeta med fördjupande 

information, material och verktyg om hur Fairtrade är ett starkt verktyg för långsiktig hållbar 

utveckling kopplat till försörjning och fattigdomsbekämpning. Press och sociala mediearbetet i 

samband med kampanj har fokus på att bygga kännedom samt skapa engagemang och mervärde för 

våra olika samarbetspartners och idébärare. Utanför kampanj ligger tyngden på att bygga kunskap 

och vara opinionsbildande. Sociala medier är Fairtrades främsta verktyg för aktiv dialog med 

konsumenter.   
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Mål: Fairtrade har en hög synlighet genom sitt informationsmaterial samt i relevant media och 

digitala kanaler som bidrar till att fördjupa kunskapen om Fairtrade, visar på hur Fairtrade är unikt 

samt skapar engagemang och mervärde för våra idébärare och samarbetspartners.  

Påverkan 

Ett aktivt opinionsarbete där Fairtrade lyfter frågor om hållbar handel som verktyg för 

fattigdomsbekämpning är en bra metod för att påverka konsumentbeteenden och att skapa 

engagemang för och stimulera till en öppen debatt om Agenda 2030. Men visionen om en rättvis 

handel kan inte bara vara ett ansvar för landets konsumenter utan är ett arbete som också kräver 

handling från landets politiker och beslutsfattare genom förbättrad och förändrad lagstiftning samt 

beslut i produktionsled som bidrar till Agenda 2030s genomförande. Föreningen arbetar strukturerat 

och långsiktigt för att säkerställa att Fairtrades frågor prioriteras på dagordningen och att beslut 

fattas som underlättar för att konsumenter, genom sina dagliga konsumtionsval, kan bidra till att 

förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.  

Mål: Fairtrade är en aktiv dialogpart som bidrar till hållbar handel, vardagliga konsumtionsbeslut och 

företagens produktionsbeslut, som drivkrafter för utveckling och fattigdomsbekämpning, får större 

utrymme i den offentliga debatten och prioriteras upp på privatpersoners, politikers och näringslivets 

agendor. 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? 

Föreningen för Fairtrade i Sverige får sina intäkter i huvudsak genom projektmedel. För 2021 kunde 

verksamhet bedrivas genom 2,6 miljoner från Sida via Union to Union, samt 5,5 miljoner som 

förmånstagare hos Postkod Lotteriet. Utöver det får Föreningen också in cirka 2,6 miljoner från 

Fairtrade Sverige AB för kommunikationstjänster, ca 760 000 kronor via medlemsavgifter, 720 000 kr 

från diplomeringsavgifter (Fairtrade City respektive Fairtrade region).  

Vår budget för 2021 uppgick till 12,7 miljoner kronor. Våra huvudsakliga kostnader bestod av 

personalkostnader på 9,3 milj. kr, lokal- och kontorskostnader 0,95 milj. kr, aktivitetskostnader 1,95 

milj. kr och administrationskostnader (redovisning, IT och projektstöd) ca 0,5 milj. kr. Samtliga av 

Föreningen för Fairtrade i Sveriges kostnader faller inom verksamhetsområdet. 

Kommunikationsteamet ansvarar för arbetet med kommunikation. 

Engagemang- och påvekansteamet ansvarar för arbetet med folkbildning, engagemang samt arbetet 

med politisk påverkan. 

Föreningen Fairtrade i Sverige består under 2022 av följande roller: 

• generalsekreterare, 

• teamchefer; en chef för engagemang och påverkan med ansvar för ekonomi och HR samt en 

kommunikationschef 

• policyrådgivare 

• ansvarig för strategiska samarbeten  

• ansvarig Fairtrade City och Region 

• projektledare Fairtrade City och Region 

• projektledare för medlemsorganisationer 
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• pressansvarig  

• digital kommunikation 

• innehållsproducent för sociala medier 

• ansvarig för grafisk design samt produktion 

• kommunikatör med fokus på text 

• projektledare kampanj och kommunikation 

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret gentemot styrelsen och representerar 

Föreningen för Fairtrade Sverige i olika sammanhang, samt ansvarar för påverkansarbetet.  

Hur vet ni om er organisation gör framsteg? 

Föreningen för Fairtrade i Sverige har i verksamhetsstrategin två övergripande mål som Föreningen 

för Fairtrade i Sverige årligen utvärderar för att se om organisationen gör framsteg. Dels genom 

Kantar SIFO-undersökning som görs årligen i februari där kännedomen om Fairtrade mäts, dels 

genom våra försäljningssiffror som är sammanställda i mitten/slutet av april årligen. I den interna 

verksamhetsplanen som beslutas om årligen av styrelsen samt informeras om på årsmötet är 

dessutom alla delar av verksamheten uppdelade i mätbara mål. Dessa utvärderas halvårs- och 

helårsvis.  

Vad har ni åstadkommit så här långt? 

Fairtrade jobbar mot de fyra nya målen för strategiperioden 2021–2025. Resultaten nedan är vad vi 

uppnått under 2021.  

Mål 1: En Fairtrade-certifierad konsumtion till ett konsumentvärde av 6 miljarder kronor år 2025. 

Resultat: Försäljningen uppgick 2021 till ett konsumentvärde på 5 miljarder kronor. Jämfört med 

2020 så är det samma nivå. Med tanke på pandemin och dess effekter anser vi att det är ett bra 

resultat att ligga kvar på samma nivå som under 2020.  

Mål 2: En spontan kännedom för Fairtrades certifieringsmärke på 50%. 

Resultat: Fairtrade-märket hade en spontan igenkänningsgrad på 34% (jämfört med 32% 2020). Det 

innebär att 34% nämner Fairtrade när man frågar om de känner till en märkning som garanterar en 

miljömässig och etisk standard. Den generella igenkänningsgraden, det vill säga de som känner till 

Fairtrade när man får se märket, ligger kvar väldigt högt på 87% 2021 (jmf 87% 2020). 

Här ligger Fairtrade väldigt högt i förhållande till organisatoriska och finansiella resurser och det är en 

viktig grundförutsättning för att konsumenterna ska välja en Fairtrade-märkt produkt så att odlare 

och producenter får bättre villkor.  

Mål 3: En 50%-ig ökning av engagemanget för en hållbar världshandel. 

Resultat: Under 2021 bodde 50% av Sveriges befolkning i en Fairtrade City eller i en Fairtrade Region. 

Totalt är 47 kommuner och 3 regioner Fairtrade-diplomerade och använder Fairtrade som ett verktyg 

för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Som medlemmar har vi 36 organisationer i Fairtrade 

Sverige, 3 nya tillkom under 2021. De stödjer och styr Fairtrade genom sitt medlemskap och via sina 

medlemmar. Totalt uppgår deras gemensamma medlemsbas till drygt 13 miljoner personer.  
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Under 2021 så engagerade sig 63% av våra medlemsorganisationer och våra Fairtrade City/ Regioner 

i kampanjen Fairtrade Challenge under temat ”Alla barns rätt att gå i skolan”. Kampanjen är ett sätt 

att skapa ökad kännedom och ökat engagemang om Fairtrade och hur det stärker odlarnas och 

producenternas arbets- och levnadsvillkor. Tillsammans med våra idébärare rullade vi 68 000 

chokladbollar som satte fokus på barns utsatthet i den globala chokladindustrin och dessa möten 

skapade ett stort engagemang där dialogen fördjupades.  

Tillsammans med våra medlemsorganisationer skrev vi också debattartiklar med 78 publiceringar 

över hela landet (länspress till stor del). Kampanjen Visa handlingskraft som vi drev tillsammans med 

13 andra organisationer för att EU och Sverige genom lagstiftning ska kräva att företagen respekterar 

mänskliga rättigheter i alla led av leverantörskedjan. Kampanjen fick sammanlagt 21 000 

namnunderskrifter och satte tryck på frågan i Sverige. 

Vi gavs möjlighet att förmedla den hållbara handels betydelsen på stora arenor under andra halvan 

av 2021. I oktober deltog Föreningen för Fairtrades generalsekreterare i Nyhetsmorgonen och lyfte 

barns utsatta position i den globala chokladindustrin och hur Fairtrade aktivt verkar för att motverka 

barnarbete. Ett budskap som skapade intresse då vi senare i december samma år bjöds in och 

gästade Musikhjälpen i Norrköping, och återigen synliggjorde dessa viktiga frågor för en bred publik.  

I mars 2022 tog EU-kommissionen beslut om ett förslag på ett direktiv om en så kallad Human Rights 

and Environment Due Diligence-lagstiftning. Det är ett väldigt viktigt steg mot en mer hållbar handel 

och något som Fairtrade Sverige och Fairtrade International drivit hårt under flera år. Om direktivet 

fastslås innebär det att stora företag med bas inom EU måste utvärdera sin nuvarande och 

potentiella påverkan på MR och miljö genom hela sin verksamhet och genom hela leverantörskedjan 

och sedan ta aktiva steg för att förebygga, förhindra och kompensera för eventuella skador. 

 

Mål 4: En genererad Fairtrade-premie på 120 miljoner kronor. 

Resultat: Fairtrade-premien, som går direkt tillbaka från licenstagarna till odlarna och producenterna, 

uppgick 2021 till 61 miljoner kronor. Under 2020 låg premien på 67 miljoner kr. Jämfört med 2019 är 

detta ett rejält tapp då generad premie uppgick till 89 miljoner. Nedgången förklaras främst av att 

det under pandemin såldes mindre kaffe (många hotell och restauranger fick stänga över perioder 

eller hade väldigt låg beläggning), samtidigt som utbudet av Fairtradebananer gick ned. Båda dessa 

produkter generar hög premie. Försäljningen av andra produkter såsom blommor och vin har 

däremot gått upp, vilket förklarar varför konsumtionsvärdet ligger kvar på en hög nivå.  

Premien är en viktig del i Fairtrade-systemet eftersom den möjliggör investeringar, 

kapacitetsutveckling, klimatanpassningar och/eller insatser för de som bor och verkar i kooperativet, 

även barnen. Hur premien används är helt upp till odlarna och producenterna själva och beslut tas 

via en demokratiskt styrd premiekommitté.  

 


