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Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en ideell 
förening med syftet att gynna en rättvis handel som so-
cialt och ekonomiskt stärker marginaliserade producen-
ter enligt definitionen av rättvis handel samt principerna 
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 so-
ciala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för 
småskaliga producenter genom hela handelskedjan.

www.fairtradeorg.se | info@fairtradeorg.se
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Osäkra anställningar, underbetalda jobb och brist 
på kollektivavtal hör till vardagen för miljontals 
arbetare och odlare runt om i världen. Samtidigt 
ställer konsumenter, tjänstemän och politiker i 
Sverige allt högre krav på att mänskliga rättigheter 
ska respekteras i tillverkningskedjan. Inte enbart 
hos den lokala leverantören som konkurrerar om 
upphandlingen utan även längre ned i leverantör-
skedjan hos bomullsodlaren, fabriken eller banan-
plantagen. Den offentliga upphandlingen i Sverige 
uppskattas till ca 600 miljarder kronor per år.1  
Offentliga inköp kan därmed göra stor nytta men 
också stor skada om mänskliga rättigheter och miljö 
förbises.

Rättvis handel, eller Fair Trade, är ett handels-
samarbete som bygger på respekt för mänskliga 
rättigheter och miljö. Till skillnad från den konven-
tionella handeln, där arbetare och odlares sociala 

rättigheter försummas, består Fair Trade av ett ut-
arbetat kontrollsystem som verifierar att interna-
tionella konventioner och principer följs. I och med 
att det saknas bindande lagar som reglerar företags 
ansvar blir de internationella aktörerna inom rättvis 
handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och 
Fairtrade International, desto viktigare. 

Denna rapport syftar till att underlätta för kom-
muner och landsting i Sverige att upphandla håll-
bart. Bland annat beskrivs hur Fair Trade bidrar 
till Agenda 2030 samt vilka märkningar som kom-
munen kan använda som bevis för att social hänsyn 
tas. WFTO godkänner flera märkningar som lever 
upp till standarden för Fair Trade. Kravet är bland 
annat att ILO:s kärnkonventioner följs, att FN:s 
barnkonvention respekteras och att organisationen 
i fråga arbetar efter de internationella Fair Trade-
principerna.

Sammanfattning
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2   United Nations Development Program (UNDP), globalamalen.se
* Se definitionen av rättvis handel: http://www.fairtradeorg.se/om-fair-trade/
3   Konkurrensverket, 2019-09-09,  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Princi-
perna/
4   Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=
SV 
5 Konkurrensverket, 01-2020, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 15, http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/infor-
mationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-introduktion.pdf

Rättvis handel, eller Fair Trade, är ett handelssam-
arbete som bygger på respekt för mänskliga rätt-
igheter och miljö. I dagens internationella handels-
system saknas bindande internationella lagar kring 
socialt ansvar för företag. Osäkra anställningar, 
dålig lön och begränsad tillgång till socialförsäkrin-
gar hör till vardagen för över hälften av världens 
arbetare. Den globala arbetskraften förväntas även 
öka med 800 miljoner människor, vilket sätter stor 
press på att skapa nya jobb som tar hänsyn till både 
människa och miljö.2 Detta gör de internationella 
aktörerna inom rättvis handel, World Fair Trade 
Organization (WFTO) och Fairtrade International, 
desto viktigare. 

World Fair Trade Organization bildades 1989 och är 
en medlemsorganisation med totalt 355 medlemmar 
i över 70 länder. Medlemmarna består av produ-
center, importörer och återförsäljarorganisationer 
som alla följer de 10 principerna för Fair Trade. 
Produkterna kan vara allt ifrån livsmedel till kläder 
och inredning. Totalt gynnar WFTO 965 700 
producenter och deras familjer. Organisationen 
har regionala underorganisationer i Afrika, Asien, 
Latinamerika, Nordamerika, Stilla havsregionen och 
Europa. Alla medlemmar har lika rösträtt.

Definitionen av rättvis handel* erkändes av Euro-
paparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén (2009) och Europeiska kommis-

sionen (2009). År 2014 antogs ett nytt EU-direktiv, 
2014/24/EU, med syfte att bland annat stärka 
möjligheterna till miljömässig och social hänsyn i 
offentlig upphandling.  De fem handelsprinciperna 
kvarstår: icke-diskriminering, likabehandling, pro-
portionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande3, 
men den sociala aspekten har lyfts fram ytterligare 
på olika punkter. Se bland annat artikel 97 i EU-
direktivet 2014/24/EU: 

”I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens 

domstol omfattar detta också tilldelningskriterier 

eller villkor för fullgörande av ett kontrakt som avser 

leverans eller användning av rättvisemärkta varor vid 

fullgörandet av det kontrakt som ska tilldelas. Kriterier 

och villkor för handel och dess villkor kan exempelvis in-

nebära att den berörda varan måste vara rättvisemärkt 

och bland annat omfatta krav på betalning av ett mini-

mipris och ett högre pris till tillverkarna.”4

Direktivet 2014/24/EU har sedan dess följts upp 
och implementerats av den svenska regeringen. 
1 juni 2017 trädde nya regler för offentlig upp-
handling i kraft (LOU 2016:1145), vilka innebär att 
en upphandlande enhet bör och i vissa fall ska ta 
hänsyn till miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav 
vid upphandling.5 
 

Varför bör kommuner ta hänsyn 
till rättvis handel?
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6  Upphandlingsmyndigheten, 07-2020, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/rattvis-handel/

Utdrag ur LOU 2016:1145:
Kap 4

3 §   En upphandlande myndighet bör beakta 
miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn 

vid offentlig upphandling om 
upphandlingens art motiverar detta.

Kap 17
4 § En upphandlande myndighet ska, om det är 

behövligt, kräva att leverantören ska 
fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i en-
lighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet 
utförs under sådana förhållanden att svensk ar-

betsrätt inte är tillämplig.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-

offentlig-upphandling_sfs-2016-1145

För att underlätta för kommuner att genomföra 
detta i praktiken har Upphandlingsmyndigheten 
tagit fram information om hur socialt ansvarsfull 
upphandling kan säkerställas. Bland annat har 
en upphandlande enhet rätt att hänvisa till vissa 
märkningar, där Fairtrade-märkningen och WFTO-
märkningen kan användas som bevis.

”I de fall som förutsättningarna för hänvisning till 

märkning är uppfyllda kan en upphandlande myndighet 

eller enhet hänvisa direkt till Fairtrade- respektive 

WFTO- märkningen som bevis för att principerna för 

rättvis handel är uppfyllda.6”

Lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft 2017 
och ställer krav på större företag att hållbarhetsre-
dovisa. Med stora företag avses företag med fler än 
250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 
miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 
350 miljoner. I redovisningen redogör företag för 
hur de arbetar med bland annat miljöfrågor, jäm-
ställdhet, respekt för mänskliga rättigheter, 
antikorruption och mutor. Detta bidrar till en ökad 
transparens och kan underlätta för kommuner vid 
anbud, för att bedöma huruvida ett företag tar 
hänsyn till FN:s deklaration om de mänskliga rätt-
igheterna och sociala arbetsvillkor. Bär produkterna 
dessutom en märkning som WFTO-märkningen 
eller Fairtrade-märkningen kan man vara säker på 
att företaget i fråga också arbetar med mänskliga 
rättigheter och miljö i praktiken, och inte enbart på 
papperet. 

Rättvis handel har visat sig vara ett gediget verk-
tyg för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom, 
uppnå anständiga arbetsvillkor och en jämnare 
resursfördelning. Genom att fler företag, tjänstemän 
och politiker engagerar sig för rättvis handel kan 
vi skapa en snabbare utveckling i låg- och medel-
inkomstländer, och samtidigt bana väg för hållbar 
produktion med kvalitativa produkter.
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7 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, ladda ned rapport här: http://www.fairtradeorg.se/om-fair-trade/fairtrade-certifieringen/granskningar/

Agenda 2030 och Fair Trade

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 orät-
tvisor i världen, att främja fred och rättvisa, och att 
lösa klimatkrisen. År 2030 ska de globala målen vara 
uppfyllda.

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 gäller 
till exempel ingen fattigdom (mål 1), jämställdhet och 
jämlikhet (mål 5 och 10), att alla får en lön som går 
att leva på (mål 8), och att hälsa och utbildning främ-
jas (mål 2, 3, 4 och 6). Detta avspeglas tydligt i de 10 
principerna för Fair Trade.

Fair Trade är ett verktyg som bidrar till fattigdoms-
bekämpning, jämställdhet och anständiga arbets-
villkor för odlare, hantverkare och arbetare runt om i 
världen. På så sätt kan det också bidra till att de 
globala målen uppnås. 

Ta gärna del av Fair Trade Återförsäljarnas 
senaste rapport för mer läsning om hur Fair Trade 
konkret bidrar till Agenda 2030: Global jämställdhet, 
anständiga arbetsvillkor och hållbar 
konsumtion (2019)7.

1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter 

2. Transparent och demokratisk organisation 

3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar 

4. Rättvist pris och rättvis betalning 

5. Inget barnarbete eller tvångsarbete 

6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter 

7. Goda arbetsförhållanden 

8. Kapacitetsbyggande 

9. Ökad medvetenhet om Fair Trade 

10. Miljöhänsyn 

 WFTO:s tio principer för Fair Trade 
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8 Mailintervju, 21 juli 2020, Camilla Alfredsson, Tf Inköpschef, Helsingborgs Stad
9 Mailintervju, 21 juli 2020, Camilla Alfredsson, Tf Inköpschef, Helsingborgs Stad
10 Helsingborgs Stad, 21 november 2012, Policy för upphandling, s3
11 Mailintervju, 5 augusti 2020, Karolina Nilsen, Projektledare enheten för miljö och livsstil

Helsingborgs Stad köper in varor och tjänster för 3,7 
miljarder kronor per år8. Genom att ta hänsyn till 
sociala och miljömässiga krav vid upphandling finns 
en stor möjlighet att påverka marknaden till att bli 
mer hållbar. 90 % av allt det kaffe staden köper in 
är Fairtrade-märkt, och inköparna ställer miljökrav 
i princip alla upphandlingar där det är relevant. Det 
kan handla om fossilfritt, kemikalier med mera.

”Vi arbetar med att följa upp ställda krav, vilket 
är en mycket viktig del i arbetet med hållbar upp-
handling9”, säger Camilla Alfredsson, tillförordnad 
inköpschef.

I de styrande dokumenten som finns i Helsingborgs 
Stad, såsom Livskvalitetsprogrammet, Klimat- och 
energiplan, Avfallsplan, Upphandlingspolicy samt 
tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn, 
uppmanas dessutom verksamheterna att öka andel-
en hållbara upphandlingar. I Upphandlingspolicyn 
står vidare att: 

”Vid all anskaffning ska det, så långt det är möjligt, 
ställas relevanta och mätbara miljökrav, sociala, 

hälsomässiga och etiska krav. Sociala och etiska 
krav som särskilt ska beaktas är löne- och anställ-
ningsvillkor för personal hos privat utförare av 
kommunal verksamhet eller personal hos av denne 
anlitad underleverantör.”10

Helsingborgs Stad är även diplomerad Fairtrade 
City, vilket bland annat innebär att staden 
arbetar för att öka inköpen av Fairtrade-produkter.

”Att ha en extern organisation som granskar oss 
årligen och diplomerar gör att vi behåller fokus på 
de sociala frågorna inom hållbar konsumtion och 
för de inköp staden gör. Det ger även en plattform 
för att samla aktörer i staden som alla är intresse-
rade av frågan.11”, säger Karolina Nilsen, Projekt-
ledare enheten för miljö och livsstil.

Arbete med Fairtrade City innebär en nära kontakt 
med Världsbutiken i Helsingborg. Representanter 
från Världsbutiken har sedan starten 2012 suttit 
med i styrgruppen för Helsingborg Fairtrade City. 
Butiken är aktiv och genomför informations-
aktiviteter tillsammans med kommunen.

6

Lokalt exempel: styrande dokument och verktyg i 
Helsingborg
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12  Fairtrade Sverige, 2020, https://fairtrade.se/kommun-och-region/bli-diplomerad-fairtrade-city-och-region/varfor-diplomering/

Fairtrade City är en diplomering av kommuner 
som arbetar för rättvis handel och etisk konsum-
tion i linje med Agenda 2030. Diplomeringen 
innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
rättvis handel i upphandlingar och har ett aktivt 
informations- och engagemangsarbete i lokalsam-
hället. Regioner kan diplomeras som en Fairtrade 
region.12

En viktig del i Fairtrade City- och Fairtrade region-
arbetet är att kommuner och regioner systematiskt 
arbetar med rättvis handel i den offentliga upp-
handlingen och ställer krav på rättvist handlade 
produkter. När det gäller den offentliga upp-
handlingen inom ramen för diplomeringarna avser 
rättvist handlade produkter sådana produkter 
som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner, samt att uppföljning (verifier-
ing) sker genom en ackrediterad oberoende 
tredjepartscertifiering.

Det finns idag runt 2000 Fair Trade Towns, som 
diplomeringen kallas internationellt, i ett 30-tal 
länder runt om i världen. Diplomeringarna koor-
dineras av olika organisationer för rättvis handel. 
I Sverige är det Fairtrade Sverige som ansvarar för 
Fairtrade City och Fairtrade region. 

Läs mer om Fairtrade City och Fairtrade 
region på fairtrade.se.

Läs mer om Fair Trade Towns på 
fairtradetowns.org.

Fairtrade City
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* Med rättvis betalning avses att producenten sätter ett pris som täcker en hållbar produktion, arbetarna ska kunna leva på sina löner och 
producenten kan kräva förskottsbetalning upp till 50 %
13  WFTO, 2017, Fair Trade Standard, Annex 2, s.38

World Fair Trade Organization är den äldsta 
organisationen för rättvis handel Det finns idag ett 
brett utbud av produkter som odlas eller tillverkas 
av WFTO-medlemmar, och ett utarbetat kontrollsys-
tem som garanterar att produkterna är Fair Trade. 
Principerna är baserade på ILO:s kärnkonventioner 
och innebär bland annat en hållbar produktion, 
rättvis betalning*, minskad miljöpåverkan och 

förbud mot barnarbete. Det finns flera märkningar 
som lever upp till dessa kriterier, men det finns även 
märkningar som ofta blandas ihop med Fair Trade, 
och till exempel enbart utgår från minimilön, eller 
endast har fokus på miljö. WFTO godkänner 
följande märkningar som Fair Trade: WFTO-
märkningen, Fairtrade-märkningen, Fair for Life, 
Naturland Fair och SPP.13

WFTO:s produktmärkning
WFTO:s produktmärkning är en unik märkning för 
livsmedel, heminredning, köksartiklar, kläder, ac-
cessoarer med mera. 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). Märkningen innebär att pro-
ducenten, importören och/eller butiken som säljer 
varan följer de 10 principerna för Fair Trade, baser-
ade på ILO:s kärnkonventioner. Att principerna följs 
kontrolleras av WFTO:s Garantisystem (GS). 
Läs mer på www.fairtradeorg.se 

Fairtrade-märkningen
Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier 
för ekonomisk, social och miljömässig hållbar ut-
veckling i länder med utbredd fattigdom. Det är din 

garanti för att en produkt uppfyller internationella 
kriterier för Fairtrade. Fairtrade International ut-
vecklar kriterierna för märkningen och fungerar 
även som stöd för odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom. Fairtrade Sverige är den svenska 
representanten i Fairtrade International. 

Generella kriterier:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska 

villkor
• Premier till investeringar i lokalsamhälle och 

verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Läs mer på fairtrade.se

Märkningar

MÄRKNINGAR SOM LEVER UPP TILL WFTO:S FAIR TRADE STANDARD

WFTO:S 
PRODUKTMÄRKNING

FAIRTRADE-
MÄRKNINGEN

FAIR FOR LIFE SPP NATURLAND 
FAIR
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14 Fair for Life, 2020-04-15, http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=materials&lang_iso639=en
15 Fair for Life, 2020-07-01, Key Aspects, https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=difference&lang_
iso639=en
16 SPP, 2017-07-19, El Símbolo de Pequeños Productores, mucho más que un sello de Comercio Justo
17 SPP, 2020-04-16, Alcances y Criterios, https://spp.coop/el-spp/alcances-y-criterios/
18 SPP, 2011-06-10, Declaración de Principios y Valores, http://spp.coop/wp-content/uploads/2018/07/1.2-Decla_Prin_Valo_SPP_V1-E2_2011-
06-10_ES-1.pdf
19 Naturland Fair, 2020-06-08, http://www.naturland.de/en/naturland/what-we-do/naturland-fair/criteria-standards.html,

Fair for Life
Fair for Life är ett initiativ som grundades av Insiti-
tute of Marketecology (IMO) och 
schweiziska Bio-Foundation. Eftersom Fairtrade-
märkningen till en början fokuserade på ett antal 
produktgrupper inom livsmedel, togs Fair for Life 
fram som ett alternativ, som certifierar jordbruk-
sprodukter, fisk och skaldjur, kosmetika, plantor, 
textilier, hantverk, turistsektorn och (i mindre skala) 
metaller och ädelstenar.14

Kriterierna är baserade bland annat på ILO:s 
kärnkonventioner. Organisationer och företag följer 
vissa kriterier, medan producenter följer andra. 
Bland kriterierna finns grundläggande rättigheter 
för arbetare, icke-diskriminering, krav på säker 
arbetsmiljö och förbud mot tvångs- och barnarbete. 
Utöver detta ska arbetarna få en rimlig betalning, 
social säkerhet och ha rätt att förhandla kollektivt. 
Priset förhandlas mellan köpare och producent, och 
IMO kontrollerar att priset är rimligt och rättvist. 
Vidare rekommenderas sedan en premie på ca 10 
% av marknadspriset. Därutöver ska all verksamhet 
inom Fair for Life vara certifierad enligt en redan 
etablerad miljöstandard, exempelvis standarder 
satta av FSC.15 

SPP
Símbolo de Pequeños Productores, SPP, är ett 
globalt initiativ som startade 2006.  Programmet är 
unikt på så sätt att det ägs, verkställs och styrs av 
småskaliga producentorganisationer. Märkningen 
återfinns till största delen på livsmedel och ma-
joriteten av organisationerna finns i Latinamerika.16

Kriterier:
1. Småskaliga producentorganisationer arbetar un-

der demokratiska principer, med öppenhet och 
respekt för miljön. 

2. Kostnaderna för en hållbar produktion täcks, 
och producenterna bör erkännas för sitt arbete, 
som gör att deras familjer kan leva med vär-
dighet och med hänsyn till miljön.

3. Köpare, kollektiva handelsföretag som ägs av 
små producentorganisationer, mellanhänder och 
tillverkningsfabrikerna gör en seriös satsning, 
med öppenhet gentemot små producentorgan-
isationer, och för SPPs principer och värderin-
gar.

4. Den lokala ekonomin främjas, och ansträngnin-
gar görs för att bringa mervärde för producenter 
och deras samhällen.17 

För detaljerad information om kriterierna, se den 
allmänna standarden för SPP.18  

Naturland Fair
Naturland Fair är ett supplement till den ursprungli-
ga märkningen Naturland. Naturland grundades 
1982 med standarder för ekologiskt odling. Medlem-
mar och partners som önskar märkningen Natur-
land Fair följer dessa sju kriterier:19

•	 Socialt ansvar: såsom rättvisa löner, 
föreningsfrihet, mänskliga rättigheter och för-
bud mot barnarbete.

•	 Tillförlitliga handelsrelationer: långsiktigt, 
respektfullt samarbete med alla handelspartner

•	 Rättvisa producentpriser: kooperativ 
prissättning för att täcka produktionskostnad-
erna och tjäna en lämplig vinst.

•	 Förvärv av råvaror från lokala källor: 
produktionsmedel och råvaror från lokala källor 
prioriteras.

•	 Gemensam kvalitetssäkring: ömsesidigt för-
troende och samarbete mellan handelspartners, 
även när problem uppstår.

•	 Socialt engagemang: investeringar i jobb och 
miljö, social, välfärd, kulturella och pedagogiska 
projekt.

•	 Företagsstrategi och öppenhet: rättvist 
partnerskap som verksamhetsidé och skriftliga 
uppgifter om dess implementering.
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20 WFTO, 2020-06-17, https://wfto.com/our-fair-trade-system
21 SKL Kommentus, 2020, https://www.sklkommentus.se/om-oss/vi-tar-ansvar-for-hallbarhet/uppforandekod/
22 SKL, 2020, https://www.sklkommentus.se/om-oss/vi-tar-ansvar-for-hallbarhet/hallbarhetskollen/
23 Swedwatch, 2020, https://swedwatch.org/sv/vad-vi-gor/upphandlingsforum/ 

Presenter och julklappar
Fair Trade-importörerna och återförsäljarna har ett 
brett utbud av hantverk och livsmedelsprodukter 
handlade enligt de 10 principerna för Fair Trade. De 
är alla anslutna till WFTO, och säkerställer därmed 
att hela leverantörskedjan (såväl producenter som 
importörer och återförsäljare) följer samma prin-
ciper.  Kanske finns det en Fair Trade Shop eller 
Världsbutik i er stad? Här hittar ni alla Fair Trade 
Återförsäljare: 
http://www.fairtradeorg.se/handla-fair-trade/

Upphandling

• Genom att ni visar intresse för och köper etiskt 
märkta produkter påverkar ni leverantörerna 
att göra de etiska valen väl synliga. Det gör det 
också lättare för dem att tillhandahålla etiska al-
ternativ i sina sortiment, såsom profilprodukter.

• Säkerställ att det finns en inköpspolicy där etiska 
krav ställs utifrån ILO:s kärnkonventioner och 
FN:s barnkonvention.

• Använd sociala krav i upphandling som ett 
verktyg för att nå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 
2030-arbetet och förbättra arbetsförhållanden i 
det globala leverantörsledet.

• Gör tydligt vilka alternativ för etiska märkningar 
som finns i inköpsverktygen, och vad de betyder.

Uppföljning
Uppföljningen är en avgörande del i arbetet med 
att få ett fungerande system. WFTO:s garanti-
system garanterar att uppföljning av hela 
leverantörskedjan sker.20

SKL Kommentus har som hjälp till sina med-
lemmar tagit fram ett ramavtal för uppföljande-
kontroller av de krav för socialt ansvarstagande 
som ställts i upphandlingar. Genom ramavtalet 
kan ni få hjälp med att utföra revisioner eller 
inspektioner av era upphandlade företag inom 
tillverkningsindustrin. Avtalet gäller även företa-
gens underleverantörer. Syftet är att ni som in-
köpare till offentlig sektor ska kunna kontrollera 
om produktionen sker enligt de krav som ni satt i 
era upphandlingar. Avtalet kan användas både på 
nationell och internationell nivå.21

SKL erbjuder tjänsten hållbarhetskollen, där re-
visorer, till en låg avgift, kontrollerar om ställda 
sociala, etiska och hållbarhetskrav uppfylls.22

Den ideella och politiskt oberoende organisa-
tionen Swedwatch erbjuder också hjälp till upp-
handlare som behöver praktisk rådgivning och 
stöd kring att ställa och följa upp sociala krav.23

Ytterligare läsning
Läs mer om hur Fair Trade konkret bidrar till 
Agenda 2030 i Fair Trade Återförsäljarnas sen-
aste rapport: Global jämställdhet, anständiga ar-
betsvillkor och hållbar konsumtion (2019) http://
www.fairtradeorg.se/om-fair-trade/fairtrade-
certifieringen/granskningar/

Fairtrade Sveriges rapport, ”Rätten till 
levnadsinkomst”, samlar 18 undersökningar om 
levnadslöner som utförts inom ramen för nätver-
ket Global Living Wage Coalition.
Rätten till levnadsinkomst: En förutsättning för 
Agenda 2030: https://fairtrade.se/resource/rap-
port-levnadsinkomst/

Konkreta råd & tips
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Organisationen
 Fair Trade Återförsäljarna

www.fairtradeorg.se

info@fairtradeorg.se


