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Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en 
ideell förening med syftet att gynna en rättvis handel 
som socialt och ekonomiskt stärker marginaliserade 
producenter enligt definitionen av rättvis handel 
samt princi¬perna för Fair Trade. Föreningen verkar 
i samarbete med sina medlemmar (Världsbutiker, 
Fair Trade Shop, Fair Trade Caféer, församlingar 
och andra återförsäljare) för att skapa kännedom, 
efterfrågan och opinion för att stärka Fair Trade i 
Sverige. 

Arbetet sker inom ramen för WFTO för att 
förbättra sociala, miljömässiga och ekonomiska 
förutsättningar för småskaliga producenter genom 
hela handelskedjan.
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FÖRORD

FAIR TRADE - ETT ENKELT SÄTT ATT BIDRA TILL HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH PRODUKTION

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen är ett kraftfullt verktyg för hållbar 
utveckling. För Sverige är ett av de viktigaste målen att arbeta med mål nummer 
12. Det handlar om hållbar konsumtion och produktion. Som konsumenter kan 
vi alla vara med och bidra till en hållbar utveckling genom de val vi gör när 
vi handlar. Att välja Fair Trade är ett enkelt sätt att medverka till en hållbar 
konsumtion och produktion, jämställdhet och goda arbetsvillkor runtom i 
världen. Det handlar om att stå upp för rättvisa handelsvillkor och en handel 
som sker med ömsesidig respekt i alla led. 

I den här rapporten visar vi på hur Fair Trade bidrar till Agenda 2030. Genom att 
belysa de positiva effekter som en rättvis handel har på människors livsvillkor 
och visa på konkreta exempel från personer som arbetar med Fair Trade, ger 
rapporten en bild av hur vår konsumtion hänger ihop med människor som 
producerar de varor vi köper och deras möjlighet att skapa sig en bra tillvaro. 
En tillvaro där de kan skaffa mat till sin familj och skicka sina barn till skolan. 
Det som vi kallar för grundläggande mänskliga rättigheter men som för många 
fortfarande är en daglig kamp.

Märta Jacobson
Ordförande
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Denna rapport är en kombinerad fält- och 
skrivbordsstudie. Rapporten använder sig av 
sekundära och primära källor. Studiens primärkällor 
tas i uttryck genom intervjuer. Dessa intervjuer 
innefattar intervjupersoner från Chile och Sri 
Lanka för att uppnå så stor spridning som möjligt 
ifrån regioner där World Fair Trade Organization 
(WFTO) verkar. Namnen som används i denna 
rapport behöver nödvändigtvis inte överensstämma 
med intervjupersonernas riktiga namn.

Flera sekundärkällor används och behandlas genom 
textanalys, detta för att få ett brett perspektiv 
samt stärka studiens validitet. Sekundärkällorna 
består av forskning, rapporter, böcker samt övrigt 
textmaterial. 

METOD

INLEDNING

Fram till år 2030 ska de globala målen för hållbar 
utveckling vara uppfyllda. Det har alla världens 
länder enats kring. I agendan ingår bland annat att 
uppnå global jämställdhet, anständiga arbetsvillkor 
och en hållbar konsumtion. Fair Trade är ett 
verktyg för att säkerställa detta på arbetsplatser och 
för människor runt om i världen. World Fair Trade 
Organization samlar företag, organisationer och 
nätverk i över 70 länder. 

Totalt består organisationen av 400 medlemmar 
som alla arbetar för att uppnå en rättvis handel med 
respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Denna 
rapport syftar till att visa hur Fair Trade bidrar till 
att uppnå de globala målen samt hur konsumenter 
kan vägledas för att uppnå en hållbar konsumtion. 
Rapporten innehåller exempel från Sri Lanka och 
Chile, samt går igenom grunderna för vad Fair 
Trade är.
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Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog 
världens stats- och regeringschefer 17 globala mål 
för hållbar utveckling, även kända som Agenda 
2030. Genom målen åtar sig världens länder att 
utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. 
Målen förväntas vara uppfyllda till år 2030.1

I stort sett alla de 17 globala målen berör handel där 
mänskliga rättigheter, miljö och hållbar konsumtion 
bör prioriteras för att kunna uppnå målen. Det 
innebär till exempel jämställdhet mellan kvinnor 
och män, att alla får en lön som går att leva på och 
att hälsa och utbildning främjas. Det är konkret 
också vad som ingår i de 10 principerna för Fair 
Trade (se kapitel 2.1).

1. DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

1.  United Nations Development Program (UNDP), globalamalen.se
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2. Vad är Fair Trade?

Fair Trade, eller rättvis handel, är ett handels-
samarbete som bygger på respekt för mänskliga 
rättigheter och miljö. I dagens internationella 
handelssystem saknas bindande lagar kring socialt 
ansvarstagande för företag. Det gör de internationella 
aktörerna inom rättvis handel, World Fair Trade 
Organization (WFTO) och Fairtrade International, 
än viktigare.

Multinationella företag, med verksamhet i flera 
länder, har ibland större budgetar än vissa medel- 
och låginkomst-länder. Stater är dock ensamt 
ansvariga för att de internationella mänskliga 
rättigheterna följs. Företag kan därmed vara 
involverade i grova kränkningar mot mänskliga 
rättigheter, men kan endast bli dömda i nationella 
domstolar.2

World Fair Trade Organization (WFTO) bildades 
1989 och Fairtrade International bildades 1997, 
som ett svar på orättvisorna i den konventionella 
handeln. WFTO är demokratiskt uppbyggt, med 
producenterna i majoritet. Organisationen består 
av producentorganisationer, importörer och åter-
försäljarorganisationer som alla arbetar efter de 
10 principerna för Fair Trade. Totalt består WFTO 
av över 400 medlemmar i över 70 länder, med 
regionala underorganisationer i Afrika, Asien, 
Latinamerika, Nordamerika, Stilla havsregionen 
och Europa. Alla medlemmar har lika rösträtt och 
produkterna kan vara allt ifrån livsmedel till kläder 
och inredning. 2001 antog WFTO tillsammans med 
Fairtrade International en gemensam definition 
på rättvis handel. Denna definition har sedan dess 
erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén (2009) och 
Europeiska kommissionen (2009).

”Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en 
mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor 
och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. 
Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja 
producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den 
konventionella internationella handelns regler och praxis.”3

Definition

2. Basak Cali, 2010, International law for international relations, s. 300
3. Fairtrade International, World Fair Trade Organization, 2001, Internationella definitionen på rättvis handel
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Organisationen motarbetar alla former av diskri-
minering, verkar för jämställdhet och säkerställer 
rätten till kollektiv organisering. 

Organisationen garanterar goda arbetsvillkor och 
en säker och hälsosam arbetsmiljö, i enlighet med 
ILO:s kärnkonventioner. 

Organisationen arbetar för att stärka de positiva 
effekterna av Fair Trade för marginaliserade 
småskaliga producenter. 

Organisationen arbetar för att öka medvetenheten 
om Fair Trade och om behovet av rättvisa handels-
villkor. Organisationen informerar också om 
producenterna som odlar och tillverkar varorna.

Organisationen bedriver ett aktivt miljöarbete 
för att göra sin verksamhet mer hållbar. Inköp, 
produktion och packning sker på ett sätt som 
minimerar påverkan på miljön. 

De 10 principerna för Fair Trade är baserade på 
ILO:s kärnkonventioner och är till för att motverka 
diskriminering och orättvisor i det internationella 
handelssystemet. Alla medlemmar inom WFTO, 

2.1. 10 principer för Fair Trade

det vill säga producentorganisationer, importörer 
och återförsäljare åtar sig att följa principerna. På 
detta sätt blir en produkt som gått hela vägen från 
producent till konsument rättvist handlad.

Genom handel skapar organisationen möjligheter 
för marginaliserade småskaliga producenter att 
uppnå ekonomisk självförsörjning.

Organisationen är transparent, agerar ansvarsfullt 
mot alla sina intressenter och har en demokratisk 
organisationsstruktur. 

Organisationen tar socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt ansvar och strävar efter att ha långsiktiga 
handelsrelationer. Handeln bygger på solidaritet 
och förtroende. Ingen part vinstmaximerar på 
producentens bekostnad.

Priset bestäms genom en öppen dialog mellan 
handelspartnerna, så att det blir ekonomiskt hållbart 
i  alla led. Män och kvinnor får lika betalning för lika 
arbete.

Organisationen garanterar att barnarbete och 
tvångsarbete inte förekommer inom produktionen, 
att FN:s barnkonvention respekteras och att na-
tionella arbetslagar följs. 

 BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR
MARGINALISERADE PRODUCENTER

TRANSPARENT OCH DEMOKRATISK 
ORGANISATION

HANDEL MED SOCIALT, EKONOMISKT
OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVAR

 RÄTTVIST PRIS OCH RÄTTVIS BETALNING

     INGET BARNARBETE ELLER TVÅNGSARBETE 
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Enligt den senaste rapporten från Världsekonomiskt 
forum (WEF) kommer det att dröja 200 år för 
den globala marknaden att bli helt jämställd.  
Rapporten visar att det proportionellt är färre 
kvinnor som arbetar än tidigare, vilket tyder på att 
arbeten som utförts av kvinnor blivit mer och mer 
automatiserade.4  Mål nummer fem i Agenda 2030 
behandlar särskilt jämställdhet och att uppnå alla 
kvinnors och flickors egenmakt.

I Fair Trades kärnverksamhet ingår jämställdhet 
och icke-diskriminering. Princip nummer sex har 
fokus på just detta för att säkerställa att Fair Trade-
aktörer innehar policys och praxis som garanterar 
lika lön för lika arbete i hela leverantörskedjan. Fair 
Trade-företag toppar idag kvinnlig representation 
och ledarskap i förhållande till konventionella 
företag. WFTOs senaste rapport visar till exempel 
att 51 % har kvinnliga styrelseledamöter i sina 
företag, medan samma siffra endast uppgår till 12 % 
i den konventionella handeln.5 

3. Fair Trade och jämställdhet 
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4.  World Economic Forum, Annual Report 2017-2018
5.  World Fair Trade Organization, Business Models that Empower Women, 2019, s.9
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Bild: Chol Chol är en Fair Trade-organisation i Chile. 
De tillverkar kläder, dekor och bonader av ull. Garnet 
färgas enligt den tradionella hantverkskonsten med 
växter av olika slag.
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Chol Chol är en organisation som samlar kvinnliga 
hantverkare i Araucanía, södra Chile. Chol 
Chol är medlemmar i WFTO och består av över 
20 hantverkare. De tillverkar kläder, bonader 
och dekoration i ull. I området Araucanía har 
urbefolkningen Mapuche levt i hundratals år. 
För att bevara den lokala hantverkskonsten 
främjar Chol Chol de traditionella teknikerna 

där man färgar all ull med växtbaserat färg. Över 
600 kvinnliga hantverkare har sedan 50-talet 
arbetat med Chol Chol. Organisationen genomför 
entreprenörsutbildningar, ger mikrokrediter samt 
arbetar för att bevara den naturliga floran. Genom 
Chol Chol har många kvinnliga hantverkare kunnat 
utvecklas, få den lön som de förtjänar samt genom 
internutbildningar startat upp egna företag. 

3.1. Chol Chol 

Mamma och mormor

Studier: fram t.o.m. 8onde klass

Sömmerska, Chol Chol

Mannen arbetar med jordbruket, för självförsörjning, medan kvinnan drar in pengarna. Kvinnan 
arbetar ofta mer än männen, men mannen är bättre betald. Det tycker jag är orättvist. De flesta 
här ger pengarna till sin man, men genom Chol Chol har jag fått eget ansvar för familjens ekonomi.

Chol Chol har gjort att jag utvecklats och kunnat gå framåt. Genom det jag tjänar på mina 
klädesplagg har jag kunnat betala skolgången för mina barn, två av dem har avslutat universitet 
och min yngsta dotter går i skolan.

Att Chol Chol är ett Fair Trade-företag, ett kvinnokooperativ, betyder mycket. Jag lämnar in mina 
klädesplagg och får bra betalt. Jag är mycket mer avslappnad nu än innan jag arbetade för Chol 
Chol. Vi har rutinmässiga möten där vi fattar beslut gemensamt i organisationen och man värderar 
hantverket. Mitt arbete har höjt min självkänsla, utan Chol Chol hade jag inte varit där jag är idag.

Zenobia Nauhuel



13

Osäkra anställningar, dålig lön och begränsad 
tillgång till socialförsäkringar hör till vardagen 
för över hälften av världens arbetare. Den globala 
arbetskraften förväntas även öka med 800 miljoner 
människor. Detta sätter stor press på att skapa nya 
jobb som tar hänsyn till både människa och miljö.6 

Mål nummer 8 i Agenda 2030 handlar om just 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
För att uppnå detta mål bör alla världens länder 
verka för varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla.

Fair Trade är ett verktyg för företag att säkerställa 
anständiga arbetsvillkor i produktionen. Inom 
Fair Trade råder förbud mot barnarbete, 
tvångsarbete och diskriminering. Genom att skapa 
goda förutsättningar för människor att kunna 
ha en levandslön, jämställda och inkluderande 
arbetsvillkor och uppmuntra till utbildning och 
entreprenörskap har Fair Trade visat sig vara en 
god väg för bättre arbetsvillkor. Det är först när en 
global och rättvis arbetsmarknad finns på plats som 
människor får möjlighet att utvecklas och ta sig ut 
ur fattigdom.

Selyn är ett Fair Trade-företag på Sri Lanka som 
totalt anställer över 360 personer, både kvinnor 
och män. De tillverkar leksaker, kläder, väskor, 
handdukar och andra textilier som exporteras till 
Europa, USA, Japan m.fl. Selyn är medlemmar 
i World Fair Trade Organization och erbjuder 
levnadslöner för alla sina arbetare. Övertid är 
strikt förbjudet i organisationen och Selyn har även 
inrättat dagcenter för arbetarnas barn.

4. Anständiga arbetsvillkor

En levnadslön ska intjänas under 
en standard arbetsvecka (inte mer 
än 48 timmar). Lönen bör räcka 
till mat, hyra, sjukvård, kläder, 
transport, utbildning samt en 

liten andel sparande för om något 
oväntat inträffar.

Källa: Clean Clothes Campaign, 

https://cleanclothes.org/livingwage

38 år

Sömmerska, Selyn 

Jag har arbetat för Selyn i över 17 år, här 
arbetar jag med att sy leksaker. Jag trivs 
på Selyn då jag känner mig delaktig i 
beslutsfattandet och är nöjd med min lön. 
På Selyn betalas vi alla lika, oavsett kön, 
vi arbetar inte övertid och våra privata liv 
värderas och respekteras.

Jag tycker att jämställdhet är en symbol för 
frihet, en chans till självuppfyllelse. Att arbeta 
här gav mig förmågan att förändra mitt 
liv till det bättre på grund av de likställda 
förmånerna inom företaget. Jag är lycklig, 
mycket tack vare mina handledare.

Fair Trade är för mig något som är bra för 
världen, om alla företag skulle arbeta utefter 
Fair Trades riktlinjer.

W Dhammika Priyadharshani 

4.1. Selyn

6.  United Nations Development Program (UNDP), globalamalen.se
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5. Hållbar konsumtion

För konsumenter är det inte alltid lätt att veta 
om bonden som odlat kaffebönan fått rättvist 
betalt. Priset på varan säger en del om hur mycket 
producenten får, är varan alltför billig räcker det 
inte till för att betala producent, transport, importör 
och butiken som säljer varan. Generellt får t.ex. 
en sömmerska endast 0,5% - 3% av det slutgiltiga 
priset på en t-shirt.7 

Det finns märkningar som vägleder konsumenten 
i att göra hållbara val. De tre som hänvisas till i 
denna rapport har fokus på just sociala, ekonomiska 
och miljömässiga villkor i produktionen. Dessa 
innefattar WFTO:s produktmärkning, Fairtrade-
märkningen och Fair for Life. Alla dessa tre är 
godkända av World Fair Trade Organization och 
lever upp till ILO:s kärnkonventioner samt FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

WFTO:s produktmärkning är en unik märkning 
för livsmedel, heminredning, köksartiklar, kläder, 
accessoarer m.m. Produkter som bär märkningen 
kan antingen komma från en Fair Trade-producent, 
en Fair Trade-importör, eller en Fair Trade-
återförsäljare som är medlem i World Fair Trade 
Organization (WFTO). 

WFTO-märkningen innebär att hela organisationen 
åtar sig att följa de 10 principerna för Fair Trade. 
Att principerna följs kontrolleras av WFTO:s 
Garantisystem (GS). En vara som gått igenom hela 
handelskedjan, från Fair Trade-producent till Fair 
Trade-återförsäljare, blir därmed 100 % Fair Trade. 
Men produkterna kan även säljas direkt på den 
konventionella marknaden.

Märkningen innebär att hela organisationen blir 
granskad, alltså exempelvis fabriken där kläderna 
sys och det finns kriterier för vilket råmaterial som 
i sin tur används i produktionen. Ofta använder 
producenter inom WFTO återvunnet material eller 
inhandlar material lokalt, något som på så sätt 
också stärker den lokala marknaden.

WFTO:s Garantisystem (GS) är framtaget för att 
kontrollera att WFTO:s medlemmar följer de 10 
principerna för Fair Trade. Garantisystemet består 
av tre steg (utöver den medlemsprocess som krävs för 
att först och främst bli medlem i WFTO), därutöver 
finns ett utomstående granskningssystem, Fair 
Trade Accountability Watch: 

1. Self-Assessment Report (SAR)
SAR är en självutvärderande rapport som genomförs 
av den granskade WFTO-medlemmen. Rapporten 
innehåller frågor om arbetsmiljö, antal anställda, 
medbestämmande, förmåner etc. Rapporten är 
uppbyggd efter de 10 principerna för Fair Trade 
och genomförs vart annat år. Är man en lågrisk-
organisation genomförs denna revision vart tredje 
år (efter 2 lyckade revisioner i rad).

2. Peer Visit
Peer Visit innebär ett besök av en utomstående 
person som granskar ens verksamhet utefter 
Self-Assessment Report. Den granskade WFTO-
medlemmen utser själv vem som genomför besöket 
(som WFTO därefter godkänner) och fungerar som 
en förberedelse inför den tredje externa revisionen. 

3. Monitoring Audit
Den tredje externa revisionen är en kontroll 
som genomförs av en av WFTO:s utsedda 
kontrollanter. Kontrollen utförs under några dagar 
där kontrollanten granskar WFTO-medlemmens 
verksamhet utefter regler kring om man är 
producent, importör eller återförsäljare. Först efter 
att man genomfört dessa tre steg och blivit godkänd 
har man rätt att använda WFTO-märkningen.

Fair Trade Accountability Watch
Fair Trade Accountability Watch är ett 
granskningssystem som innebär att allmänheten 
eller andra Fair Trade-aktörer kan höra av sig till 
WFTO om man misstänker missförhållanden hos 
en producent, importör eller återförsäljare. När en 
organisation har misstänkliggjorts genomför WFTO 
oannonserade stickprov hos medlemmen i fråga.

5.1. WFTO:s produktmärkning

5.2. Kontroller

7.   Clean Clothes Campaign, cleanclothes.org/issues/faq/price
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