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PROBLEM: Fairtrade är en certifiering av produkter som växt fram från 

kritiken mot konventionell handel. Genom att öka fokus på 

producenternas ekonomiska och sociala villkor kan fattigdom 

bekämpas och producenternas röst på marknaden stärkas. Fairtrade 

City är en diplomering för kommuner som väljer att engagera sig 

för etisk handel. Vi vill med vår uppsats besvara 

frågeställningarna: varför arbetar Örebro kommun med 

diplomeringen Fairtrade City och hur kan Fairtrade City vara ett 

verktyg för att arbeta med hållbar utveckling?  

 

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att förstå konceptet Fairtrade City och hur 

det kan vara ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. 

 

METOD:  Uppsatsen är baserad på kvalitativa intervjuer samt e-

postintervjuer med medlemmar i styrgruppen för Örebro Fairtrade 

City samt litteraturstudier. 
 

RESULTAT: Vi har identifierat Örebro Fairtrade City som ett resultat av 1) att 

Örebro kommun genom Fairtrade City vill vara med och påverka 

sin omgivning genom att engagera sig i etiska frågor 2) att 

kommunen blir påverkad av sin omgivning genom isomorfism 

gällande sitt arbetssätt för hållbar utveckling 3) att kommunen 

genom att arbeta med etiska frågor blir uppfattade som legitima av 

sin omgivning. Som ett verktyg är Fairtrade City ett 

färdigförpackat och lättimplementerat sätt för kommuner att arbeta 

med hållbar utveckling.  



                                                                         

 

Abstract 

 

Fairtrade is a certification of products that has grown from the criticism of conventional trade. 

By increasing the focus on the producers’ economic and social conditions, poverty can be 

fought and the producers’ voice in the marketplace can be strengthened. Fairtrade City is a 

certification for municipalities who wish to engage in ethical consumption.  

 

The purpose of this thesis is to understand the Fairtrade City concept and how this can be a 

tool for working towards sustainable development. To be more concise, we want to answer 

the following questions: Why does Örebro municipality work with the Fairtrade City 

certification and how can Fairtrade City be used as tool for working towards sustainable 

development? The thesis is based on qualitative interviews and e-mail interviews with 

members of the steering committee for Örebro Fairtrade City and on literature studies. 

 

We have in our thesis identified Örebro Fairtrade City as a result of 1) that Örebro 

municipality through Fairtrade City wants to change their surrounding environment by 

engaging in ethical trade 2) that the surrounding environment effects Örebro municipality 

through isomorphism regarding its way to deal with sustainable development 3) that the 

municipality through its work with ethical trade becomes legitimized by their surrounding 

environment. As a tool Fairtrade City is a prepackaged and easily implemented way for 

municipalities to work with sustainable development. 
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 1. Inledning 
 

Globaliseringen är idag ett faktum. Världen är sammankopplad på ett helt nytt sätt vilket 

skapar både möjligheter och hinder. Det är viktigt att se de globala verkningarna av lokala 

beslut och att se världen som ett större system. Detta system är våra ekonomiska aktiviteter 

och dess globala konsekvenser för naturen. En ekonom som var tidig med att beskriva detta 

var Boulding (1966). Han menade att vi tidigare i historien haft en möjlighet att expandera 

våra mänskliga aktiviteter på naturens bekostnad, men att den eran börjar nå sitt slut. Vi måste 

idag lära oss att fördela de resurser som finns på ett effektivare sätt och ta med naturen som en 

viktig variabel vid ekonomiska beslut för att inte överbelasta den (Boulding 1966).  

 

Hållbar utveckling är en fråga som främst kopplas till ekologisk hållbar utveckling. En fråga 

som däremot aktualiseras mer och mer är den sociala aspekten av hållbar utveckling. Ett sätt 

att arbeta för en bättre fördelning av jordens resurser är genom en rättvisare handel. 

Producenter i världens utvecklingsländer är ofta mycket marginaliserade och saknar därför 

möjlighet att hävda sina intressen på den globala världsmarknaden. För att kunna agera på 

denna marknad tvingas producenterna pressa sina priser, sänka kraven gällande 

arbetsförhållanden och använda sig av mellanhänder som även de har starka vinstintressen 

(Vad är rättvis handel 2007). Svenska Swedwatch, som utför externa uppdrag åt offentliga 

institutioner och organisationer, beskriver arbetsförhållandena för arbetare på kaffeodlingar i 

Brasilien som en verklighet långt ifrån vår egen. Många arbetare lever under svåra 

ekonomiska och sociala förhållanden, med löner som inte går att leva på och avsaknad av 

sociala skyddsnät; medan vi i Sverige njuter av vårt morgonkaffe kämpar en kaffeproducent i 

en annan del av världen för sin och sin familjs överlevnad. (Bitter verklighet bakom din 

kaffekopp 2005).  

 

Fairtrade är en certifiering av produkter som växt fram från kritiken mot konventionell handel 

(Vad är Rättvis handel 2007). Genom att öka fokus på producenternas ekonomiska och 

sociala villkor kan fattigdom bekämpas och producenternas röst på marknaden stärkas. 

Produkter som är märkta enligt kriterierna för Fairtrade har ett högre pris än konventionellt 

producerade varor. Detta prispålägg ska, förutom att täcka produktionskostnaden, bidra till 

ekonomisk och social utveckling för producenterna i form av satsningar på utbildning, 

sjukvård och andra projekt som hjälper det lokala samhället. Fairtrade anser att fattigdom kan 

bekämpas genom förbättrade arbetsförhållanden, långsiktigt samarbete mellan producenter 

och certifieringsorganisationer, respekterande av grundläggande mänskliga rättigheter och ett 

arbete där miljön kontinuerligt förbättras. I praktiken betyder detta att producenterna i 

utvecklingsländerna arbetar med kriterierna för Fairtrade som bygger på Internationella 

arbetsorganisationens (ILO:s) grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 

arbetslivet. (Vad är Rättvis handel 2007). 

 

1.1  Problembakgrund 

En kommun i Sverige konsumerar en stor del produkter som är producerade i världens 

utvecklingsländer där produktionen ofta innebär sociala och miljömässiga problem. Ett sätt att 

förbättra det sociala och miljömässiga villkoren för utvecklingsländerna är att handla med 

etiska märkta produkter. Fairtrade City är en diplomering för städer och kommuner som väljer 

att engagera sig för etisk konsumtion. Etisk konsumtion definieras enligt diplomeringens 

kriterier som varor vilka har uppfyllt ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga 
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rättigheter i arbetslivet. Diplomeringen går ut på att olika aktörer inom kommunen samlas och 

samverkar för att kunna uppnå mer etisk handel.  

 

Fairtrade City som koncept har existerat sedan år 1999 då den engelska staden Garstang 

diplomerades enligt kriterierna. Sedan dess har 300 städer i England diplomerats och 

konceptet har spridit sig till övriga Europa, USA, Kanada och Australien. (Rättvisemärkt 

2009b). I Sverige har diplomeringen funnits sedan år 2006 då Malmö var den första staden att 

uppnå statusen som en Fairtrade City. Idag har intresset spridit sig (Rättvisemärkt 2009b) och 

totalt 20 kommuner är idag Fairtrade Cities, (Om Fairtrade City 2009) och i Stockholm har 

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet visat intresse för att 

diplomera huvudstaden enligt kriterierna för Fairtrade City. (Debatt. Rättvisemärk Stockholm, 

2007). 

 

I Örebro kommun togs initiativet till Fairtrade City av en kommunpolitiker som år 2006 

lämnade in en motion till kommunfullmäktige och den 22 september 2007 diplomerades 

kommunen. Målet med diplomeringen är att öka andelen Rättvisemärkta varor inom den 

offentliga sektorn och handeln inom kommunen, men även att lyfta fram en medvetenhet 

kring dagens konsumtionsmönster och de sociala aspekterna av hållbar utveckling. (T Hjort, 

intervju 2 april 2009).   

 

Vi anser att konceptet Fairtrade City är intressant att studera eftersom det är ett relativt nytt 

och därmed inte har institutionaliserats i särskilt stor utsträckning. Svenska kommuner, och 

däribland Örebro kommun, har dock arbetat med diplomeringen under ett par år vilket gör det 

intressant att undersöka hur det praktiska arbetet med Fairtrade City-diplomeringen ser ut och 

hur en svensk kommun kan arbeta med globala frågor. 

 

1.2 Problemställning 

 

 Varför arbetar Örebro kommun med diplomeringen Fairtrade City? 

 Hur kan Fairtrade City vara ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå konceptet Fairtrade City och hur det kan vara ett verktyg för 

att arbeta med hållbar utveckling. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på Örebro Fairtrade City och se hur styrgruppen i denna kommun 

arbetar. Uppsatsen utgår från styrgruppens perspektiv och hur Fairtrade City bidrar negativt 

och positivt till samhället i helhet.  I uppsatsens kommer vi inte att ta någon ställning till 

huruvida Fairtrade-konceptet i sig är effektivt eller inte. Detta på grund av att vi är 

intresserade av att titta på Fairtrade City som koncept och ett ställningstagande för eller emot 

Fairtrade skulle försvåra diskussionen kring Fairtrade City som ett verktyg för hållbar 

utveckling. 
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1.5 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig till personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

Fairtrade City. Det kan vara personer som funderar på att starta upp en styrgrupp i sin 

kommun, kommunpolitiker som står inför ett beslut om diplomering, representanter från 

näringslivet eller kommuninnevånare som vill veta hur Fairtrade City fungerar och vad det 

innebär för den kommun de är bosatta i. När det gäller de teoretiska kapitlen kan det 

underlätta om man har grundläggande kunskap i företagsekonomi.  

 

1.6 Begreppsförklaringar 

 

Rättvisemärkt: en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och 

levnadsförhållanden för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt är även det 

gemensamma namnet för Föreningen för Rättvisemärkt och Rättvisemärkt i Sverige AB. 

 

Fairtrade: Fairtrade är Rättvisemärkts internationella namn, men på den svenska marknaden 

och gentemot svenska konsumenter kommuniceras namnet Rättvisemärkt. 

 

Föreningen för Rättvisemärkt: en del av Rättvisemärkt (tillsammans med Rättvisemärkt 

Sverige AB) som ansvarar för diplomeringen Fairtrade City samt informationsdelen av 

Rättvisemärkt. 

 

Fairtrade City: en diplomering från Rättvisemärkt för kommuner som engagerar sig för etisk 

konsumtion. 

 

Etiskt märkta produkter: Detta är produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med 

ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen första kapitel inleds med att presentera bakgrunden till uppsatsens ämne samt 

presentera syftet och de frågeställningar vi vill besvara med denna uppsats. I kapitel två 

redogör vi för vårt vetenskapsteoretiska synsätt och hur vi gått tillväga för att genomföra 

uppsatsen: vilka metoder vi använt, varför vi använt dessa metoder samt hur vi använt 

metoderna. Detta kapitel innehåller även metod- och källkritik till vår uppsats för att skapa 

transparens i uppsatsprocessen. Kapitel tre behandlar de teorier vi valt att använda för att tolka 

vår empiri. Vår teoretiska referensram inleds med att föra en diskussion kring hållbar 

utveckling och hållbar ekonomi. Därefter presenteras teorier kopplade till Corporate Social 

Responsibility (CSR) och begreppen legitimitet, särkoppling och isomorfism.  

 

Det fjärde kapitlet ger läsaren en introduktion till begreppet Fairtrade eller på svenska, 

Rättvisemärkt, för att sedan presentera konceptet Fairtrade City och tidigare studier som gjorts 

inom detta ämnesområde. I kapitel fem presenteras uppsatsens empiri. Kapitlet inleds med att 

presentera Örebro kommun som geografiskt område och som organisation, samt övergripande 

det miljöarbete som sker i kommunen. Därefter presenteras de intervjuer och frågeformulär vi 

använt oss av för att besvara uppsatsens syfte. I det sjätte kapitlet analyseras det empiriska 

materialet med de tidigare presenterade teorierna. I uppsatsens sista kapitel, kapitel sju, 

presenterar vi slutsatserna av vår uppsatsstudie, för en diskussion kring ämnet och avslutar 

kapitlet med förslag på framtida studier.  
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2. Metod 
 

Forskarens tidigare kunskap och värderingar har inflytande när det gäller genomförandet av 

en studie, och dess resultat och slutsatser. En viktig faktor när det gäller resultatet är valet av 

metod och genomförandet av denna. Med bakgrund av detta går vi nedan igenom vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, metodval, tillvägagångssätt och för en diskussion kring metod- 

och källkritik.  

 

2.1 Vårt vetenskapliga synsätt 

En undersökares syn på världen kan bero på individens tidigare erfarenheter, men även på 

forskningsområdet eller forskningsproblemet (Björklund & Paulsson 2003). Denna uppsats 

kommer att behandla samhälleliga processer och kommer således att behandla verkligheten 

som en subjektiv konstruktion som existerar i undersökarens ögon. Denna medvetenhet om 

det vetenskapliga angreppssättet tror vi är viktigt för att kunna få ut ett så relevant resultat 

som möjligt.  

 

Hermeneutiken beskriver ett samhällsvetenskapligt angreppssätt på problemet. Inom 

hermeneutiken menar man att meningsfulla fenomen måste tolkas för att kunna förstås (Gilje 

& Grimen 1992). I det vardagliga livet tolkar vi hela tiden fenomen utan att fästa någon större 

vikt vid det. Detta skapar vanligtvis inte några större problem då vi utgår från samma 

kulturella och sociala förutsättningar. Vid forskning är det däremot av största vikt att 

forsakren lyckas tolka verkligheten på ”rätt sätt”, det vill säga utifrån de kulturella och sociala 

förutsättningar som råder. En viktig grundpelare inom hermeneutiken är att ”vi alltid förstår 

något mot bakgrund av vissa förutsättningar” (Gilje & Grimen 1992, s.183). När vi kommer i 

kontakt med ett problem närmar vi oss detta med vissa värderingar och ett visst sätt att tänka. 

Att ha en tidigare förståelse för ett problem behöver däremot inte nödvändigtvis vara 

någonting negativt, utan är tvärtom en nödvändighet för att ha en infallsvinkel att bemöta 

problemet ifrån (Gilje & Grimen 1992).  

 

Vi anser vårt sätt att bemöta våra problemformuleringar till en stor del formas av att vi läser 

programmen Ekonomi för hållbar utveckling respektive Ekonomi för hållbar 

verksamhetsutveckling. Vi har dessutom haft med oss förförståelse in i uppsatsen i och med 

ett europeiskt uppsatsprojekt på uppdrag av Prime Networking där vi skrev en rapport om 

huruvida Fairtrade kan vara ett alternativ för hållbar utveckling (Larsson et al 2009). Inom 

samhällsvetenskaperna brukar man tala om dubbel hermeneutik. Med detta menas att 

undersökaren måste förhålla sig till en redan tolkad värld från subjektets sida, och samtidigt 

rekonstruera subjektets tolkningar med ett samhällsvetenskapligt språk och med hjälp av 

diverse teoretiska begrepp. (Gilje & Grimen 1992). Detta kan skapa en del problem och 

missförstånd under vägens gång. Vi har under uppsatsskrivandet tolkat både skriftlig 

information och material insamlat från våra intervjuer. När vi gjort detta har vi hela tiden 

försökt hålla ett kritiskt förhållningssätt och försökt förstå data från källans perspektiv. 

Framförallt är det viktigt att förstå syftet med skapandet av informationen.  

 

Den hermeneutiska spiralen 

Det viktigaste begreppet inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen. Den visar att all 

forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och dess 

sammanhang, eller mellan det vi ska tolka och hur detta samspelar med vår tidigare 
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förförståelse. Tolkningen av en del är beroende av helheten, och helheten är i sin tur beroende 

av tolkningen av delarna. Hur ett fenomen tolkas är beroende av kontexten och tvärt om. 

(Gilje & Grimen 1992). Det kan vara svårt att förstå en text om inte helheten förstås, och det 

kan vara svårt att se varför en person gör något om man inte ser sammanhanget. Begreppet 

”rättvis handel” är till exempel svårt att tolka om man inte har någon kunskap om 

sammanhanget, men vet man vad organisationen Rättvisemärkt står för är det lättare att sätta 

sig in i betydelsen. Vi har under uppsatsskrivandets gång pendlat mellan ett övergripande 

helhetsperspektiv och ett mer detaljerat synsätt; från generell fakta om Fairtrade och 

Rättvisemärkt till Fairtrade City Örebro, och de enskilda medlemmarna i styrguppens synsätt. 

Genom samtal med dessa olika aktörer har vår förståelse även kontinuerligt utvecklats. 

 

2.2 Val av metod 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika angreppssätt när det gäller metod, kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. Kvantitativa studier är studier där informationen kan mätas eller 

värderas numeriskt. Allt går däremot inte att mäta numeriskt vilket sätter gränser för den 

kvantitativa metoden. Kvalitativa studier används när man vill skapa en djupare förståelse 

kring studieobjektet. Nackdelen med kvalitativa studier är att resultaten kan bli svårare att 

generalisera. Det är ofta studiens syfte som avgör om en studie ska vara kvantitativ eller 

kvalitativ. (Björklund & Paulsson 2003). 

 

Vi har i vår uppsats att använt oss av kvalitativ data. Anledningen till detta är att vi är 

intresserade av ämnet på en djupare nivå än vad kvantitativa data kan erbjuda. En studie 

baserad på kvantitativ data inom vårt uppsatsämne skulle kunna handla om medborgarnas 

kunskap och åsikter om Örebro Fairtrade City genom att genomföra en enkätundersökning. 

En studie baserad på enkäter skulle möjliggöra en större grupp av respondenter och en större 

möjlighet att generalisera resultatet, men inte besvara syftet med vår uppsats nämligen att 

förstå konceptet Fairtrade City och hur det kan vara ett verktyg för att arbeta med hållbar 

utveckling. Kvantitativ data skulle inte ge oss svar på varför en grupp respondenter har vissa 

åsikter om Fairtrade City. En nackdel med vår metod är att vi enbart kommer att förstå vårt 

studerade fall, det vill säga Örebro Fairtrade City, och resultaten kommer inte att vara 

fullständigt användbara för andra individer eller organisationer som är intresserade av 

Fairtrade City-diplomeringen. Vår uppsats kan dock till viss del ge lärdom till andra 

kommuner eftersom Örebro kommun kan fungera som ett exempel på en kommun som 

diplomeras enligt Fairtrade City.  

 

Under arbetets gång går en författare mellan olika abstraktionsnivåer där teorierna utgör det 

generella och empirin det konkreta (Björklund & Paulsson 2003). Utifrån detta kan olika 

tillvägagångssätt väljas. Induktion betyder att man startar i verkligheten och sedan försöker 

uppfatta mönster som kan sammanfattas till modeller och teorier. Vid deduktion början man i 

andra änden och utgår från teorier och försöker genom dessa göra förutsägelser om empirin 

som sedan verifieras eller falsifieras av insamlad data. När nivåvandringen sker fram och 

tillbaka mellan de olika abstraktionsnivåerna kallas det abduktion. (Björklund & Paulsson 

2003).  

Vid starten av uppsatsskrivandet utgick vi till en viss del från teorier som vi sedan var 

intresserade av att få verifierade eller falsifierade. Således karaktäriserades vårt 

tillvägagångssätt till en början av det deduktiva tillvägagångssättet. I efterhand har vi dock 

vandrat fram och tillbaka mellan teori och empiri, vilket betyder att vi använt oss av ett 

abduktivt tillvägagångssätt.  
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Denna uppsats är baserad på intervjuer och litteraturstudier. Genom att använda flera metoder 

minimerar vi risken för att förlita oss på en enda metod. Om vi enbart skulle använda en 

metod finns det risk att nackdelar med denna metod kan visa sig tydligare (Frankfort-

Nachmias & Nachmias 1996). Genom användandet av flera metoder kan man öka en 

undersöknings validitet (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). De metoderna vi använt oss 

av, intervjuer och litteraturstudier, har både fördelar och nackdelar vilket vi härmed kommer 

att föra en diskussion kring.  

 

Personliga intervjuer 

Den personliga intervjun är en interpersonell situation där intervjuaren önskar att få svar som 

kan bidra till studien och dess syfte. I vår uppsats har vi använt oss av fokuserade intervjuer. 

Fokuserade intervjuer kännetecknas av fyra egenskaper: 1) en fokuserad intervju genomförs 

med en särskild person som har erfarenhet av en specifik situation 2) intervjun baseras på 

händelser som forskaren undersökt innan intervjun äger rum 3) intervjun genomförs genom 

att forskaren ställer frågor genom att använda ett frågeformulär med frågor relaterade till 

uppsatsens syfte och frågeställningar 4) intervjun är fokuserad på intervjupersonens erfarenhet 

av det studerade fenomenet. (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). 

 

En av fördelarna med personliga intervjuer är dess flexibilitet. Ju mindre förutbestämd en 

intervju är, desto högre flexibilitet har man under intervjuns gång. En intervju ger forskaren 

möjlighet att kontrollera ordningen på de frågor som ställs, förtydliga begrepp eller frågor 

som är oklara för respondenten samt möjlighet att få fram ytterligare information och detaljer 

än vad som angetts i frågeformuläret. Den personliga intervjun ger ett högre deltagande än till 

exempel enkäter som skickas via post eller e-post eftersom personer som inte skulle ta sig tid 

att svara på en enkät ofta ställer upp på en personlig intervju. (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias 1996). 

 

Nackdelarna med personliga intervjuer är att de ofta är mer kostsamma är telefonintervjuer 

eller intervjuer skickade via post eller e-post. En personlig intervju resulterar i kostnader 

gällande resor och den tid det tar att genomföra intervjun. Som vi tidigare nämnt innebär den 

personliga intervjun en hög grad av flexibilitet vilket kan innebära risk för personlig påverkan 

och partiskhet från den som intervjuar. Trots att intervjuaren bör förhålla sig objektiv i 

intervjusituationen och undvika att dela med sig av personliga åsikter, ger han eller hon ofta 

information som kan komma att påverka respondenten. Bristen på anonymitet i en 

intervjusituation är något som kan påverka respondenten då denna kan känna sig hotad eller 

skrämd av de som intervjuar om intervjun berör ett känsligt ämne eller känsliga frågor. 

(Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). 

 

Anledningen till att vi använder personliga intervjuer är framförallt att de tillåter en 

djupdykning i ämnet och att flexibiliteten tillåter oss att leda intervjun i den riktningen vi är 

intresserade av. Vi har under utformningen av frågorna försökt sålla ut en stor del av de 

värdeladdade frågorna eller orden och ändrat eller tagit bort dessa. Vi har även haft i åtanke 

att två av de intervjuade är tjänstemän inom kommunen vilket betyder att det finns en risk att 

de endast vill uttala sig om saker som gagnar kommunen. 

Valet av respondenterna kan förklaras som ett resultat av snöbollseffekten. Snöbollseffekten 

är en metod för att finna respondenter till en studie som går ut på att forskaren använder sig av 

en eller flera kontakter som ger nya rekommendationer om respondenter. Detta leder slutligen 

forskaren fram till de personer som har den information forskarna söker. Fördelen med denna 

metod är att man kan finna lämpliga respondenter som man annars inte hade kommit i kontakt 

med. (Denscombe 2000).  
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Litteraturstudier 

Sekundärdataanalys är ett effektivt sätt för att gå igenom en stor mängd data som kan resultera 

i större bredd och djup för studien jämfört med att endast använda en källa. Sekundärdata ger 

forskaren möjlighet att göra jämförelser och kan förse forskaren med nya insikter inom 

ämnesområdet. Begränsningarna med sekundärdata är att den som gjorde studien kan ha haft 

ändra målsättningar med data och därför måste den som använder sig av sekundärdata vara 

medveten om hur undersökningarna genomförts. Bristande kunskap om hur intervjuer 

genomfördes eller vilka tekniker som använts för att samla in data kan leda till partiskhet och 

feltolkningar och därmed ifrågasätta informationens validitet. (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias 1996).  

 

Vår uppsats är främst baserad på litteratur kopplad till kurser inom programmet Ekonomi för 

hållbar utveckling och Ekonomi för hållbar verksamhetsutveckling inom ämnena: ekologisk 

ekonomi, organisationsteori, marknadsföring och metodik. Vi har även till stor del använt oss 

av Örebro kommun och Rättvisemärkt som källor för att finna litteratur kopplad till vårt 

uppsatsämne. Databaserna ELIN@Mälardalen, Artikelsök samt DiVA har använts för att 

finna tidigare studier inom vårt ämnesområde och annan information relaterad till det.  

 

Val av teorier 

I vår uppsats har vi främst använt oss av nyinstitutionell teori. Inom nyinstitutionalismen ses 

den egna organisationen som en samling regler och tillvägagångssätt inkorporerade i 

strukturer som hanterar resurser (DiMaggio 1983). Organisationen är således sedd som en 

skapelse av samhället byggd på dess regler och tillvägagångssätt. Nyinstitutionell teori 

fokuserar på den egna organisationens interaktion med omgivningen (Meyer & Rowan 1977). 

Organisationen kan vara med och påverka sin egen omgivning, men blir samtidigt påverkad 

av den själv (Schwartz 2006). Uppsatsens ämne är konceptet Fairtrade City, som bland annat 

handlar om Örebro kommuns interaktion med sin omgivning. På grund av detta anser vi att ett 

nyinstitutionalistiskt förhållningssätt till teorin är lämpligt. Som studenter inom programmen 

Ekonomi för hållbar utveckling respektive Ekonomi för hållbar verksamhetsutveckling har vi 

dessutom sett hur bland annat miljökrav från omgivningen institutionaliseras inom andra 

studerade organisationer.  

 

2.3 Genomförande 
När vi hade bestämt oss för vad syftet med vår uppsats var och gjort övergripande 

litteraturstudier började vi söka lämpliga respondenter genom att kontakta Thomas Hjort, 

samordnare för Örebro Fairtrade City. Han hjälpte oss med kontaktuppgifter till Marie 

Jansson, planerare på Klimatkontoret samt Karin Sandberg, miljösamordnare på 

Upphandlingsenheten. Hjort gav oss även kontaktuppgifter till Daniel Liljesvahn som arbetar 

på Högskolerestaurangerna AB. Efter ett antal e-post beslutade dock Liljesvahn att han inte 

kunde ställa upp på en intervju på grund av tidsbrist.  

 

I inledningsskedet av uppsatsskrivandet var tanken att få näringslivets perspektiv på Örebro 

Fairtrade City genom att intervjua representanter från Scandic Hotels AB samt Ikea eftersom 

de är stora och välkända företag med erfarenhet av miljöarbete. Vi lyckades dock inte ordna 

intervjuer med något av företagen då Scandic Hotels AB i Örebro inte ansåg sig ha någon 

information att bidra med, och representanten för Ikea i Örebro hade bytt arbetsort och var 

därför inte längre insatt i frågorna. Vi bestämde oss därför att tänka om och med hjälp av 

Rättvisemärkts lista över medlemmar i Örebro Fairtrade City’s styrgrupp kontaktade vi via e-
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post Världsbutiken Örebro, nätverket Speak, Högskolerestaurangerna AB och café Deed för 

att ta reda på vilken roll de har i arbetet med Fairtrade City och i styrgruppen.  

 

Vid intervjuerna användes två olika frågeformulär (se bilaga 1 och 2), en till samordnaren för 

Örebro Fairtrade Citys styrgrupp Thomas Hjort och en till Karin Sandberg, miljösamordnare 

och till Marie Jansson, planerare. Anledningen till att vi använde olika frågeformulär till de 

olika respondenterna är för att de har olika ansvarsområden inom styrguppen. 

Tillvägagångssättet för de tre intervjuerna gick dock till på liknande sätt. Intervjuerna inleddes 

med att vi presenterade ämnet för vår uppsats och frågade respondenten om han eller hon 

godkände att vi spelade in intervjun. Därefter började vi med frågorna uppdelade i teman och 

startade med övergripande frågor för att senare under intervjun gå in på mer detaljerade 

frågeställningar. Intervjuerna avslutades med att fråga om respondenten ville vara anonym i 

eller om det gick bra att publicera namn och yrkestitel, vilket alla tre respondenter godkände. 

Vi erbjöd dem även att ta del av det nerskrivna intervjumaterialet för att ha möjlighet att 

korrekturläsa och rätta eventuella faktafel.  

 

Den största delen av empirimaterialet bestod av de tre cirka 30 minuter långa intervjuerna 

med Thomas Hjort, Karin Sandberg och Marie Jansson. Dessa intervjuer transkriberades och 

vi skapade därefter teman för de delar av intervjuerna som vi ville uppmärksamma Med hjälp 

av dessa teman vävdes respondenternas svar samman för att användas för att besvara 

uppsatsens frågeställningar och syfte. För att komplettera de kvalitativa intervjuerna skickade 

vi ut frågor via e-post till nätverket Speak, café Deed, Högskolerestaurangerna AB samt 

Världsbutiken Örebro. Detta frågeformulär bestod av fem frågor om respektive organisations 

medverkan i styrgruppen (se bilaga 3). Av de utskickade frågorna valde 

Högskolerestaurangerna och att svara på våra frågor.  Under uppsatsens gång har vi även ett 

antal gånger kontaktat samordnaren Thomas Hjort och Emma Rung, representant från 

Föreningen för Rättvisemärkt, för förtydliganden och kompletterande uppgifter. Det färdiga 

empirimaterialet skickades även ut till en av de tre respondenterna för korrekturläsning för att 

på så sätt minimera risken för faktafel.  

 

2.4 Metod- och källkritik 
Vi har under uppsatsprocessen försökt hålla en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

När det gäller uppsatsens objektivitet, det vill säga i vilken utsträckning de egna 

värderingarna påverkar studien (Björklund & Paulsson 2003), för vi även en diskussion kring 

detta.   

 

Validitet syftar på att man verkligen mäter det man avser att mäta (Björklund & Paulsson 

2003). Vi har exempelvis till högsta möjliga grad försökt att inte påverka våra respondenter 

med värdeladdade frågor eller leda dem genom andra signaler under intervjun. Någonting som 

kan ha påverkat respondenterna negativt är att ämnet rättvis handel och hållbar utveckling i 

sig kan vara känsligt. Anledningen till att ämnet kan uppfattas som känsligt beror på att 

hållbar utveckling idag är en fråga som förknippas med positiva egenskaper. Enligt oss finns 

det en norm om att hållbar utveckling är något man ska stödja och att uttala sig negativt om 

detta kan ses som negativt. Vår kritiska granskning kan även ha gjort att respondenterna tog 

en defensiv hållning i intervjusituationen. Reliabilitet visar på graden av tillförlitlighet i 

mätinstrumenten, det vill säga i vilken utsträckning man får samma värde om undersökningen 

skulle upprepas (Björklund & Paulsson 2003). När det gäller reliabiliteten kan även här en 

viss kritik föras mot vår uppsats. Reliabiliteten i vår uppsats är relativt låg eftersom vi inte tror 

att den skulle kunna komma att upprepas på ett likadant sätt. Om en liknande studie skulle 
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genomföras skulle resultaten troligtvis skilja sig åt. Detta är ett av grundproblemen med det 

hermeneutiska förhållningssättet. Vi har även blivit påverkade av tidsramen för 

uppsatsskrivandet. Med en större tidsram hade vi kunnat intervjua fler respondenter och på så 

sätt ökat reliabiliteten. Vi väljer även att uppmärksamma läsaren om att mycket av 

informationen gällande Örebro kommun och Rättvisemärkt kommer från organisationerna 

själva. Detta betyder att vi måste vara uppmärksamma på att informationen från dessa källor 

kan ha ett särskilt syfte.  

 

Som forskare kan man inte sträva efter en total objektivitet eftersom forskarens värderingar, 

intressen och begränsade perspektiv alltid ligger till grund för ämnesval, teorier och analys. 

Forskaren kan dock sträva efter att göra sin studie transparent, reflekterande och rättvis, mot 

så väl studieobjektet som mot eventuella meningsmotståndare. (Friman & Öckerman 2003). 

Vår strävan är att detaljerat beskriva hur vi gått tillväga med denna uppsats genom att väga 

fördelar mot nackdelar med vårt metodval, motivera varför vi valt de teorier vi väljer att 

presentera i denna uppsats, redogöra för de källor vi använt oss av samt informera läsaren om 

vår akademiska bakgrund. Därmed hoppas vi skapa en ”intellektuell ärlighet” (Friman & 

Öckerman 2003, s. 26) som bidrar till förståelse för den genomförda studien. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I det följande kapitlet redogör vi för de teorier vi kommer att använda för att analysera 

konceptet Fairtrade City. Teorierna som presenteras utgår alla från institutionell teori. 

Kapitlet inleds med en diskussion av begreppet hållbar utveckling för att sedan gå in på mer 

specifik teori om hållbar ekonomi, politisk ekonomisk person (PEP) och politisk ekonomisk 

organisation (PEO) som behandlar synen på individer och organisationer som mer än endast 

vinstmaximerande enheter. Därefter diskuteras CSR (Corporate Social Responsibility) som ett 

sätt för företag att arbeta med socialt ansvar. Denna teori är inte utformad att appliceras på 

kommuner som organisation, men vi anser att socialt ansvar även gäller kommunala 

verksamheter. CSR diskuteras ur tre perspektiv: som ett ramverk av regler, som en vilja från 

företag att vara med och skapa förändring samt som en management-trend. CSR var en trend 

som startade bland större företag men har i dag spridit sig även till kommunala 

verksamheter. Vi anser därför att dessa tre synsätt även kan appliceras på Örebro kommun 

som organisation. Relaterat till CSR tar vi också upp begreppen legitimitet, särkoppling och 

isomorfism.  

 

3.1 Hållbar utveckling 
 

“Hållbar utveckling tolkas utifrån olika världsbilder. Varje individ på jorden kan sägas ha 

sin egen syn på världen, förvärvad av hennes egen bildning och erfarenhet” (Strandberg 2006 

s. 235, egen översättning). 

 

Begreppet hållbar utveckling lanserades på allvar på den internationella arenan år 1987 i 

samband med Brundtlandskommissionens rapport: ”Our Common Future: Report of the 

World Commission on Environment and Development” även populärt kallad ”Vår 

gemensamma framtid” eller ”Brundtlandsrapporten” (Anderberg 1998). Det finns ingen 

entydig definition av vad begreppet hållbar utveckling står för men enligt rapporten ”Vår 

gemensamma framtid” är en hållbar utveckling: ”Det slags utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att kompromissa med framtida generationers möjligheter att göra det samma” 

(Friman 2003, s. 144). Enligt Lafferty och Langhelle (1999) är uppdraget med ”Vår 

gemensamma framtid” att ändra politik och beteende för att uppnå ett nytt och i högre grad 

integrerat förhållande mellan människa och natur, rik och fattig samt nuvarande och 

kommande generationer.  

 

År 1992 möttes 181 stater samt Europeiska Gemenskapen för en FN-konferens i Rio de 

Janeiro för att diskutera frågor angående långsiktigt miljö- och utvecklingsarbete samt 

Agenda 21, ett handlingsprogram om hur hållbar utveckling ska genomföras inom olika 

sektorer och nivåer i samhället. I och med Agenda 21 och Riodeklarationen konstaterades att 

hållbar utveckling och samhällsutveckling är starkt integrerade och att hållbar utveckling 

handlar om att hitta utvecklingsmöjligheter som både är socialt, kulturellt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbara. För att arbeta med hållbar utveckling krävs därför en kombination av 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Naturvetenskapens bidrag är bland annat 

att förklara hur naturen fungerar, vilken mänsklig belastning naturen tål samt utveckla 

tekniska lösningar förknippade med energieffektivitet och materialomsättning. 

Samhällsvetenskapens och humanioras uppgift handlar om att kartlägga människors livsstilar, 
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aktörsroller i samhället, maktförhållanden, ekonomiska system, och om etik, moral och 

attityder. (Hilding-Rydevik & Wärneryd 1998).  

 

Friman och Öckerman (2003) menar att man bör skapa ett helhetsbegrepp för vad de kallar 

”miljökrisen” genom att experter från olika ämnesområden, aktivister och medborgare med 

olika bakgrund kommunicerar med varandra. De anser att det hållbara samhället, med 

människors, kulturers och ekosystems välfärd i fokus, är ett rimligt politiskt mål och en åsikt 

som finner belägg hos vetenskapen inom olika ämnesområden, men att det även handlar om 

värderingar och etiska ställningstaganden. Enligt Costanza (1989) bör de två ämnesområdena 

ekologi och ekonomi sammanföras för att skapa en bredare och mer holistisk syn på 

hållbarhetsproblematiken.  

 

I och med lanseringen av ”Vår gemensamma framtid” riktades kritik mot rapporten och dess 

tilltro till ökad ekonomisk tillväxt, teknikutveckling och tekniköverföring som ett sätt att lösa 

hållbarhetsproblematiken (Hornborg 1998). Friman och Öckerman (2003) diskuterar 

begreppet hållbar utveckling genom att dela upp begreppet i två delar; hållbar och utveckling. 

De menar att utveckling oftast definieras som ekonomisk utveckling, som i sin tur tolkas som 

ekonomisk tillväxt och en ökning av BNP per capita som enligt Friman och Öckerman är det 

centrala politiska målet i varje nationalstat. Ordet hållbar står för miljöaspekterna och det 

sociala perspektivet samt det ansvar samhället har för framtida generationers miljö och 

valmöjligheter. Enligt vissa synsätt är miljöns kvalitet och ekonomisk tillväxt förenligt 

eftersom en ökning av BNP är en förutsättning för att ha ekonomiska resurser för att förbättra 

miljön. Friman och Öckerman (2003) kritiserar dessa synsätt och menar att hållbar utveckling 

sett ur ett sådant perspektiv snarare är en självmotsägelse. De menar att den fokusering som 

läggs på ekonomisk tillväxt gör att andra politiska mål, såsom miljöfrågorna, får stå tillbaka 

och på detta sätt förvärrar den globala miljösituationen. Friman och Öckerman menar att det 

krävs en omdefinition av begreppet hållbar utveckling och skriver att ett hållbart samhälle är:  

 

”Ett samhälle som inte utrotar andra arter och där ekosystem inte irreversibelt exploateras, 

där man i huvudsak brukar förnyelsebara energikällor och har en relativt stabil befolkning 

som lever i välfärd, fred och demokrati, där teknisk utveckling används för att successivt 

minska förbrukningen av råvaror och energi” (Friman & Öckerman 2003, s. 24). 

 

Enligt Friman och Öckerman (2003) är denna definition å ena sidan en utopi, men bör å andra 

sidan betraktas som ett mer genomtänkt mål för utvecklingen än kortsiktig ekonomisk tillväxt.  

 

Johanssons (1998) åsikt är att hållbar utveckling som ett politiskt begrepp har fått stor 

genomslagskraft världen över men att det även gett förhoppningar om att handlingar som 

skyddar miljön även bidrar till ekonomisk utveckling; att miljöns kvalitet och ekonomisk 

tillväxt ska visa sig komplettera varandra. Enligt Johansson bör man se mer realistiskt på 

begreppet hållbar utveckling och inte bygga tolkningen av begreppet på visioner. I stället bör 

man inse att global välfärd och välbefinnande måste ske på bekostnad av miljömässig 

hållbarhet. Johansson argumenterar för att det krävs restriktioner på form och inriktning av 

framtida tillväxt för att uppnå hållbarhet men att utveckling och ekonomisk tillväxt även är 

essentiella delar för att skapa hållbara ekonomiska processer. Han menar att det här 

uppkommer en konflikt mellan hållbarhetsmål och samhällsvärden gällande individers 

självständiga val, enskilt och i grupp, och att incitamentsstrukturer är ett sätt att styra 

ekonomin mot hållbara förlopp. Johanssons åsikt är att man genom priser, skatter, avgifter 

och liknande kan uppmuntra normer och livsmönster som är förenliga med hållbar utveckling. 

Costanza (1989) menar dock att det är tron på att vi med hjälp av fortsatt och obegränsad 
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ekonomisk tillväxt och genom att tillämpa neoklassisk ekonomi för att lösa miljöproblem, 

som är problemet med att skapa hållbar utveckling.  

 

Det kan även diskuteras huruvida begreppet hållbar utveckling handlar om tekniska lösningar 

och effektiviseringar eller om mer eller mindre grundläggande förändringar av samhället. 

Enligt Anderberg (1998) är synen på hållbar utveckling i Sverige åt det radikala hållet och 

innebär en självklarhet att i grunden förändra de fysiska, sociala och ekonomiska strukturerna. 

Anderberg menar att hållbar utveckling rör alla samhällsområden, från energi-, transport- och 

produktionssystem till handel, konsumtion och bebyggelse men att det främst handlar om 

människors livsstil, och sättet att leva och tänka i vardagen. Enligt Rikhardsson och Welford 

(1997) förlitar man sig ofta på tekniken som lösningen på miljöproblemen. De menar dock att 

det är högst osannolikt att man i samhället kan finna tekniska lösningar för att komma tillrätta 

med miljöproblem som klimatförändringen, smältande isberg och hål i ozonlagret. Detta 

synsätt kan ses som ”teknologisk pessimism” och betonar att tekniska lösningar inte är 

lösningen utan att det i samhället krävs andra sätt att se på hållbarhet (Costanza 1989).  

 

När det gäller den sociala aspekten av begreppet hållbar utveckling anger man i rapporten 

”Vår gemensamma framtid” att förbättrad teknologi och social organisation bör användas för 

att skapa en ny era av ekonomisk tillväxt. Politik bör utformas på ett sätt som gör det möjligt 

att upprätthålla men samtidigt expandera ekologiska resurser, vilka är en del i den nya 

ekonomiska era som enligt rapporten är nödvändig för att bistå den ökande fattigdomen i stora 

delar av låginkomstländer. Enligt rapporten är tillfredställande av mänskliga behov och deras 

strävan huvudmotiven med hållbar utveckling. (Commission on Environment and 

Development 1987). 

 

”Fattigdom är inte bara ont i sig självt utan hållbar utveckling kräver att man möter de 

grundläggande behoven för alla och för alla utökar möjligheten att uppfylla strävan om ett 

bättre liv. En värld där fattigdom är utbrett kommer alltid att ha en benägenhet att utsättas 

för ekologiska och andra katastrofer.” (Commission on Environment and Development 1987, 

egen översättning). 
 

Enligt ”Vår gemensamma framtid” finns det en ökande insikt hos stater och internationella 

institutioner att det är omöjligt att separera ekonomisk utveckling från miljöfrågor, och att 

många typer av utveckling har sitt ursprung i ekologiska resurser och att ekologisk 

degradering därför kan underminera ekonomisk tillväxt. Fattigdom anses vara den främsta 

orsaken till effekten av globala miljöproblem eftersom ökad fattigdom och arbetslöshet skapar 

ett ökat tryck på naturresurser på grund av att en ökad mängd människor tvingas förlita sig 

helt på dessa naturresurser. Det är därmed, enligt ”Vår gemensamma framtid”, lönlöst att 

försöka handskas med miljöproblemen utan att ha ett bredare perspektiv som omfattar de 

faktorer som ligger bakom världsfattigdom och internationell orättvisa. (Commission on 

Environment and Development 1987).  

 

I Riodeklarationen redogörs för 27 principer om miljö och utveckling. Dessa principer anger 

bland annat att människan står i centrum för hållbar utveckling och att det är hennes rätt att 

leva ett rikt och hälsosamt liv i samklang med naturen. Under den femte principen står att läsa 

att alla stater och dess invånare måste samarbeta för att minska skillnader gällande 

levnadsvillkor och för att utrota fattigdomen, och att detta är en förutsättning för hållbar 

utveckling. (Miljö- och naturresursdepartementet 1992). 
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Fattigdomsaspekten är en dimension av social hållbar utveckling som Hansen (1999) 

diskuterar. Han menar att fattigdom är nära relaterat till den snabba befolkningsökning i 

länder där nya och välbetalda arbeten växer i en mycket lägre takt och att denna trend, om den 

fortsätter, inte är i linje med konceptet om rättvisa och global hållbar utveckling. Hansen 

menar att det förs en stor diskussion om att minska klyftorna mellan rika och fattiga länder, 

men att det samtidigt finns en rädsla för hur mycket vi kan belasta jorden innan det leder till 

en livshotande situation för mänskligheten. 

 

Enligt Ariansen (1999) består begreppet utveckling av två dimensioner: materiell standard 

eller livskvalitet, och utveckling i en moralisk aspekt det vill säga framgång gällande rättvisa 

och moraliskt beteende. Enligt Assefa och Frostell (2007) bör försök att handskas med den 

sociala aspekten av hållbar utveckling leda till rättvis distribution och möjligheter, en 

godtagbar social service såsom sjukvård och utbildning samt jämställdhet och politiskt 

inflytande. Social och ekonomisk utveckling handlar även om befolkning, bebyggelse, 

utbildning, hälsa, fattigdom, handel och finansiella frågor (Chasek, Downie & Welsh Brown 

2006). 

 

Strandberg (2006) menar att det finns en skillnad i hur industrialiserade länder respektive 

svaga ekonomier tolkar hållbarhet. Han menar att industrialiserade ekonomier främst 

förknippar hållbarhet med ekonomiskt tillväxt och ekologisk modernisering, medan begreppet 

i svaga ekonomier handlar om att prioritera demokrati, etniska rättigheter och rättigheten till 

naturresurser, och att miljöfrågorna i dessa länder får stå tillbaka tills mer akuta behov har 

tillgodosetts. Caruth et al (2006) anser att de två utmaningarna med hållbar utveckling handlar 

om att handskas med de globala orättvisorna, vilka resulterar i stora skillnader när det gäller 

möjligheter för låg- respektive höginkomstländer samt den snabbt ökande ekologiska risk den 

nuvarande globala utvecklingen innebär.  

 

“I Sverige, som i andra höginkomstländer är detta en fördel med den nuvarande 

globaliseringen av ekonomin. Gods kan produceras till en mycket låg kostnad i 

låginkomstländer, transporteras över hela världen till en låg kostnad tack vare (ännu) låga 

energipriser och säljas med höga vinstmarginaler till förmögna konsumenter.” (Caruth et al 

2006, s. 89, egen översättning). 

 

3.2 Ekonomi för hållbar utveckling 
Neoklassisk ekonomi är i dag den dominerande inriktningen inom ekonomi och har stor 

betydelse i vårt samhälle. Enligt Söderbaum (2008) har dock den neoklassiska ekonomin sina 

begränsningar. Inom neoklassisk ekonomi begränsas synen på människor till enbart 

konsumenter, löntagare eller investerare och organisationer till företag vars mål är att i 

ekonomiska termer få ut så mycket som möjligt utan sentimental hänsyn. Framgången för ett 

land eller en ekonomi mäts även den uteslutande i ekonomiska termer. Söderbaum menar att 

det finns en risk med att endast använda sig av ekonomiska indikatorer. Han skriver:  

 

”Att begränsa uppmärksamheten till monetära indikatorer kan uppfattas som en farlig 

strategi. Det är som att såga av den gren man sitter på genom att underminera funktionen av 

livsuppehållande system för samhället i stor.” (Söderbaum 2008, s.1, egen översättning). 

 

Söderbaum (2008) menar att hållbar ekonomi är vad som krävs om vi ska arbeta mot en 

hållbar utveckling. Han menar att den nya syn som hållbar ekonomi har på ekonomi, 

organisationer och individer har en bättre chans att leda till hållbar utveckling jämfört med 
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neoklassisk ekonomi. Enligt Söderbaum handlar det om att bredda perspektiv och tolkningar 

för att skapa en flerdimensionell syn på ekonomi, organisationer och individer. Söderbaum 

begränsar inte definitionen av hållbar utveckling att endast gälla de tre dimensionerna miljö, 

ekonomi och sociala faktorer utan välkomnar en bredare syn på begreppet. Den breddade 

synen på hållbar utveckling handlar snarare om etik och ideologi än att fokusera på 

teknologiska lösningar.  

 

Hållbar ekonomi enligt Söderbaum (2008) syftar till att individer, organisationer, kommuner 

och städer ska gå från att endast handla i självintresse till att ta beslut som även är bra för 

andra, både på lokal, nationell och global nivå. Medborgare och politiker har en särskild roll i 

denna utveckling, eftersom så många individer som möjligt bör involveras för att vara med 

och påverka framtiden och bidra till hållbar utveckling. Söderbaum menar att det är när en 

stor del av samhället på flera olika nivåer är villig att ta frågan om hållbar utveckling på allvar 

som förändringar kan ske. Spridningen av visioner, ideologier och problem måste lösas på 

många olika slags arenor med många olika aktörer från olika sektorer inblandade. Söderbaum 

menar även att alla åtgärder för att skapa en hållbar utvecklig ska uppmuntras; små 

förändringar hos individer på lokal nivå kan leda till institutionella förändringar som i ett 

längre perspektiv underlättar förändringar av beteende och visioner mot hållbar utveckling. 

 

3.2.1 Politisk ekonomisk person 

Enligt Söderbaum (2008) är synen på individer inom neoklassisk ekonomi, neoklassisk 

ekonomisk man (NEM), en individ som endast är intresserad av att maximera sin vinst och 

som agerar på marknader, och skillnader i nyttomaximering och livsstil är egenskaper som 

inte anses relevanta. Söderbaum presenterar en annan syn på individer som politiska 

ekonomiska personer (PEP). En individ sedd som PEP är en person som i olika sammanhang 

har olika roller och agerar utifrån denna roll. Dessa olika roller kan vara som konsument, 

förälder eller kommunmedborgare och individens beteende kan skilja sig åt beroende på i 

vilket sammanhang den befinner sig och agerar. Enligt Söderbaum är NEM endast sedd som 

en aktör på marknader och dennes ideologiska orientering drivs av självintresse där 

effektivitet och rationalitet för andra medlemmar i samhället inte existerar. En individ sedd 

som PEP å andra sidan agerar i relation till olika sammanhang och individer och ses som en 

potentiell ansvarig aktör som kan ha möjlighet att påverka och påverkas av de sociala, 

institutionella och fysiska sammanhang hon befinner sig i. Rollen som PEP kan även ändras 

över tid eftersom kunskap och erfarenhet kommer att påverka hennes beteende och hennes 

ideologiska orientering. I det neoklassiska synsättet ändras en individs beteende endast genom 

externa incitament medan en PEP drivs av ideologisk orientering och interna incitament 

bestående av känslor och ansvar. 

 

3.2.2 Politisk ekonomisk organisation 

När det gäller organisationers roll i ekonomi för hållbar utveckling presenterar Söderbaum 

(2008) modellen politisk ekonomisk organisation (PEO). Söderbaums modell om 

organisationer som PEO skiljer sig från den traditionella neoklassiska modellen av 

organisationer som vinstmaximerande företag. Söderbaum påpekar att vinstmaximering är 

fortsatt viktig för organisationer men att fokus även bör riktas på andra för organisationen 

viktiga aspekter. I modellen av organisationer som PEO, som enligt Söderbaum ska ses som 

en kompletterande modell, tolkas organisationen som en politisk aktör. Frågor rörande makt, 

etik och ideologi är integrerade i organisationen och i relation till dess omgivning. För att 

skapa en PEO anser Söderbaum att det krävs en mindre hierarkisk uppbyggnad av 
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organisationen där organisationen, uppbyggd av PEP, är öppen och demokratisk. 

Organisationens mål bör även ses och mätas i multidimensionella, multifunktionella och 

etiska termer, och där det ekonomiska målet endast är en del av organisationens övergripande 

mål.  

 

3.3 Corporate Social Responsibility 
CSR (Corporate Social Responsibility) kan ses som ett sätt för organisationer att inom ramen 

för PEO utvidga sin roll i samhället till att bli något mer än endast en vinstmaximerande 

verksamhet. CSR handlar om organisationers frivilliga ansvar att utöver vad lagen föreskriver 

ta ansvar för hur organisationen påverkar det omgivande samhället och miljön (Grafström, 

Göthberg & Windell 2008). Det finns ingen vedertagen definition av vad CSR innebär men 

EU-kommissionen definierar CSR enligt följande: “Ett koncept där företag integrerar social 

och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter på en frivillig 

basis” (European Commission 2002, s. 9, egen översättning). 

 

EU-kommissionens rapport om CSR visar att det finns en ökande uppfattning bland företag 

om att framgångsrikt företagande inte endast kan skapas genom kortsiktig vinstmaximering, 

utan i stället handlar om marknadsorienterat men ansvarsfullt beteende. Image och rykte 

spelar en allt viktigare roll i organisationers arbete med CSR (European Commission 2002). 

Enligt Horn av Rantzien (2003) kommer organisationer som har kunskap om och som är 

drivande i CSR-frågor i framtiden ha konkurrensfördelar. Arbetet med CSR kan av 

organisationer ses som varumärkesstärkande, modernt eller som ett sätt att framstå som en 

attraktiv arbetsgivare (Grafström, Göthberg & Windell 2008; Sahlin-Andersson 2006) 

eftersom företag som till exempel haft ett bristande miljöarbete och förorenat miljön ofta har 

svårare att rekrytera kompetenta medarbetare (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006).  

 

Utbildning spelar en viktig roll i arbetet med CSR. Utbildningen av företagsledare, anställda 

och andra aktörer i arbetet med CSR har en avgörande roll i att befrämja socialt 

ansvarstagande hos medborgare, samt andra som arbetar eller kommer att arbeta inom eller 

utanför företagsvärlden. Utbildning inom området CSR uppfyller sin roll genom att göra det 

möjligt för medborgare att förstå och uppskatta sociala, ekonomiska och etiska värderingar 

och göra det möjligt för medborgare att ta medvetna beslut och göra informerade val. EU-

kommissionen menar även att organisationers arbete med CSR tillför värde till samhället 

genom att bidra till hållbar utveckling. (European Commission 2002).  

 

3.3.1 Corporate Social Responsibility - en trend 

Sahlin-Andersson (2006) presenterar CSR som en trend och diskuterar följande frågor: Vad är 

CSR-trenden? Var den kommer ifrån? Var den är på väg och vilka är de ledande aktörerna? 

Sahlin-Andersson beskriver CSR utifrån tre perspektiv: som ett ramverk av regler, som en 

vilja från företag att vara med och skapa förändring samt som en management-trend. Hon 

påpekar dock att ingen av dessa tre beskrivningar är mer ”sann” än de andra utan att CSR-

trenden snarare har många olika intressen, aktörer och ursprung.  

 

CSR sett som ett ramverk av regler har växt fram från den kritik som riktas mot företag när 

det gäller socialt ansvar, mänskliga rättigheter och miljöansvar. Genom CSR har företag 

svarat på de nya krav som kommit från intressenter och CSR har blivit ett nödvändigt sätt för 

företagen att visa att de tar ansvar. Genom att vara med och utveckla program och standarder 
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har företag tagit en aktiv del i utvecklingen av riktlinjer som underlättar för företagen att leva 

upp till de nya kraven och att genomföra tillsyn. Företagen kan här både ses som huvudmålen 

för de nya kraven, men även som den drivande parten. (Sahlin-Andersson 2006).  

 

Sahlin-Andersson (2006) använder begreppet ”mjuka regler” för att beskriva de regelverk och 

standarder som i högre grad baseras på frivillighet än traditionella lagar och regler. Mjuka 

regler består ofta av formella och koordinerade rapporteringssystem och ger företagen stor 

frihet att välja vad de rapporterar om. Eftersom reglerna är frivilliga och inte innebär 

sanktioner eller rättsliga påföljder för de företag som inte följer reglerna eller engagerar sig i 

arbetet innebär detta att företagen kan redovisa det som är i linje med vad reglerna säger och 

välja att inte uppmärksamma de delar som avviker. I utformningen av denna typ av regler och 

standarder sker en dialog mellan de som reglerar och de som blir reglerade. Gemensamma 

normer och förståelse utvecklas, och möjligheten för frivillig uppfyllelse införs. 

 

Synen på CSR som ett initiativ från företag som vill ta en aktiv roll och medverka för att 

forma och förändra världsordningen bygger inte på kritik mot företagen utan snarare på synen 

på företagen som starka, legitima och effektiva. I Sverige förs diskussionen kring CSR i första 

hand kring globala frågor och fokus ligger främst på mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. 

Företag uppmanas att bli aktiva partners tillsammans med stater och det civila samhället för 

att genom samarbete bilda en global välfärdsstat. Denna syn bygger således på att företagen 

anses, på grund av sin styrka och sin storlek, ha en grundläggande roll i att forma 

globaliseringen och förstärka fördelningen av makt och påverkan. Gällande det här synsättet 

finns inga krav eller krafter att begränsa företags storlek och makt, denna trend ser snarare att 

det kan ske en förändring gällande staters, det civila samhället och företagens gränser. 

(Sahlin-Andersson 2006). 

 

Sahlin-Anderssons (2006) tredje synsätt liknar CSR vid en management-trend där företagens 

intresse av att leva upp till krav från intressenter har anammats av konsulter, 

standardiseringsorgan och liknande. Diskussionen kring CSR som en management-trend 

baseras på att dessa olika konsulter och standardiseringsorgan arbetat med tidigare 

management-koncept och nu anammat CSR-trenden. När konsulter och 

standardiseringsorgan, som kan fungera som spridare och bärare av nya management-

modeller, utökas och konkurrerar utvecklas nya koncept och tjänster. Denna trend kan därför 

snarare sägas vara driven av utbud än av efterfrågan från företag. Management-modellerna 

utvecklas på ett sådant sätt att det blir attraktivt för företagen att implementera idéerna, och de 

generaliseras och teoretiseras för att associeras med starka intressen och ursprung. 

Management-modellerna ”förpackas” i form av checklistor, nyckelord och detaljerade 

tillvägagångssätt som gör dem enkla för företagen att införa och arbeta med.  

 

Enligt Sahlin-Andersson (2006) blir vissa av management-trenderna moderna och slutligen 

institutionaliserade delar av en modern organisation. Trenden och populariteten kring olika 

management-modeller menar hon beror på företagens önskan att vilja framstå som legitima 

och attraktiva för medarbetare, samarbetspartners och kunder. Företags vilja att använda sig 

av modellerna är därmed mindre baserad på modellens egentliga mening och innehåll, utan 

snarare har utvecklats till något som förväntas av ett modernt företag. Sett i detta perspektiv 

grundar sig motivationen till arbete med CSR mer på hur organisationen framhåller sig själva, 

än vad deras egentliga ansvar och gränser sträcker sig. Enligt detta synsätt är CSR ett sätt för 

företagen att presentera sig och skapa legitimitet och innebär därför en stor del särkoppling.  



 18 

3.4 Legitimitet 
I dagens moderna samhälle existerar organisationer inte som separata ting, utan de skapas och 

fungerar tillsammans med en kringliggande omgivning. Genom att existera och samspela med 

omgivningen är organisationer beroende av dess uppfattning av den egna organisationen. Det 

är viktigt att omgivningen uppfattar den egna organisationen som legitim. Ett sätt att bli 

uppfattad som legitim är att ta till sig diverse krav från omgivningen i form av till exempel 

tjänster, policys eller program (Meyer & Rowan 1977). Ett exempel på detta kan vara att 

skapa en lättöverskådlig miljöredovisning för potentiella investerare i bolaget. En sådan tjänst 

baseras på krav från omgivningen och inte på några krav som skulle underlätta för 

organisationen internt. Många positioner, policys, program och procedurer hos moderna 

organisationer är skapade av den allmänna opinionen, genom åsikter hos viktiga personer, 

genom kunskap legitimerad genom utbildningssystemet, social prestige, lagar, och domstolar 

(Meyer & Rowan 1977). De står således utanför organisationens egen kontroll.  

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att en aktör får legitimitet genom att ”göra 

något som är önskvärt och lämpligt utifrån de värderingar och normer som finns för tillfället i 

den specifika situation som aktören befinner sig i” (s. 71). Brunsson (1989) menar att 

organisationer förutom produkter måste producera legitimitet. De måste bland annat uppfattas 

som rimliga, effektiva, rättvisa, rationella och moderna. Om en organisation inte bryr sig om 

detta kan det finnas en risk för att den uppfattas som excentriskt, gammalmodig, opålitlig eller 

som en dålig arbetsgivare.  

 

Kraven från omgivningen som genererar formella organisationsstrukturer har två viktiga 

egenskaper. För det första är de rationella och opersonliga recept som identifierar diverse 

sociala ändamål som tekniska, och specificerar på ett regellikt sätt de lämpliga sätten att 

uppnå dessa ändamål. För det andra är de mycket institutionaliserade och är därför bortom 

kontrollen av någon individuell deltagare eller organisation. Detta gör att de måste bli tagna 

för givna, och legitimerar dessa. När frågor kring säkerhet och föroreningar kommer upp på 

agendan, och relevanta yrken blir institutionaliserade i lagar, fackföreningar och den allmänna 

opinionen inkorporerar organisationer dessa i program och yrken. (Meyer & Rowan 1977).  

 

Det är viktigt att skilja på en organisations formella struktur och dess praktiska, dagliga 

verksamhet. Den formella organisationen innehåller exempelvis organisationsschemat, olika 

avdelningar, positioner och program. Dessa delar är i sin tur länkade med hjälp av diverse mål 

och policys. Meyer och Rowan (1977) menar dock att en organisation inte fungerar enligt den 

formella strukturen, utan att även den informella delen är viktig. De formella 

organisationsdelarna kringgås ofta i det dagliga arbetet vilket tyder på att det ofta finns 

effektivare vägar att gå. Detta menar Meyer och Rowan skapar ett frågetecken kring 

anledningarna till uppkomsten av den formella organisationen eftersom dessa fakta visar att 

strukturen inte alltid uppkommer på grund av ökad effektivitet. Den formella strukturen är 

däremot den som visas utåt på grund av att det är viktigt att visa att organisationen fungerar på 

en rationell bas som klart och tydligt kan förklaras.  

 

Genom att inkorporera krav från omgivningen hjälper man till att stabilisera både interna och 

externa organisationsförhållanden. Stöd blir garanterat genom att man följer avtal istället för 

att vara helt beroende av effektivitet. Genom att befinna sig i ett system där organisationens 

överlevnad är garanterad oavsett dess effektivitet blir kraven från omgivningen och dess 

tillhörande legitimitet mycket viktigare. (Meyer & Rowan 1977). En kommun kan tänkas 

befinna sig i en mycket stabil miljö och det är dessutom troligt att det är viktigt att den är 

betraktad som legitim av omgivningen för att kunna få tillgång till resurser av olika slag. På 
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grund av att en kommun är helt utlämnad till opinionen i och med vår representativa 

demokrati är det extra viktigt hur den presenterar vad som har gjorts.  

 

3.5 Särkoppling 
Institutionaliserade regler står ofta i stark kontrast till effektivitetskriteriet och tvärtom. För att 

visa att man som organisation bryr sig om krav från omgivningen använder sig organisationer 

av en löst ihopkopplad organisation, vilken skapar luckor mellan dess formella aktiviteter och 

dess praktiska dagliga arbete. När man använder sig av en löst ihopkopplad organisation talar 

man om särkoppling. (Meyer & Rowan 1977). 

 

För att lösa dessa luckor mellan verkligheten och den formella organisationen finns det fyra 

partiella lösningar: 1) organisationer kan stå emot kraven från omgivningen. Men en 

organisation som negligerar krav från omgivningen och ändå utmålar sig själv som effektiv 

kan få problem i att dokumentera dess effektivitet. Genom att motverka dessa krav blir det 

även svårare att få tillgång till resurser och stabilitet 2) organisationer kan tillgodose externa 

krav genom att skära av kontakterna med omvärlden. Detta kan skapa missnöje genom att 

organisationer inte bara förväntas följa externa krav, utan dessutom behöver uppträda som om 

dessa var viktiga gentemot omgivningen 3) organisationer kan öppet erkänna att de bara 

anpassat sig för sakens skull och att de i praktiken arbetar på ett annat sätt. Dessa typer av 

organisationer kan dock få stora problem med sin legitimitet. Detta på grund av att de öppet 

ifrågasätter värdet av de externa kraven som ställs på dem 4) organisationer kan lova att bättra 

sig. I framtiden kommer man anpassa sig bättre till de externa kraven. Detta är dock 

problematiskt eftersom att det uppstår problem med att förklara varför de redan inte ändrat 

sig. (Meyer & Rowan 1977).  

 

Två andra tekniker som organisationer kan använda är särkoppling och förtroende. Dessa 

tekniker samspelar. Organisationer kan visa upp sitt organisationsschema, sina regler och 

procedurer för att undvika en närmare granskning av deras resultat. Formella beskrivningar 

behöver inte säga så mycket om hur verksamheten fungerar i dess dagliga arbete. Olika 

beskrivningar av regler och procedurer kan dessutom vara särkopplade. Detta sker samtidigt 

som organisationsmedlemmar uppträder som om att de tyckte att formalia var betydelsefullt. 

Förutom detta låter organisationen externa bedömare få det intrycket. Ingen har ett intresse av 

att organisationen blir påkommen att uppträda falskt och på grund av detta låtsas 

organisationsmedlemmar som att det inte finns motstridiga uppgifter i den organisation de 

tillhör. Slutligen kan man säga att det är viktigt vad organisationer gör, men minst lika viktigt 

att de kan kommunicera detta på ett förtroendeingivande sätt. (Meyer & Rowan 1977).  

 

Det är svårt att utvärdera den totala sociala effektiviteten av dessa löst sammankopplade 

organisationer. Till en viss del skapar de ineffektivitet genom att bygga en buffert mellan 

effektivitet och krav från omgivningen. Å andra sidan binder de ihop deltagare så att de följer 

de större rationella dragen av den bredare strukturen och på så sätt maximerar organisationen 

långsiktig effektivitet. (Meyer & Rowan 1977).  

 

3.6 Isomorfism 
Det finns många studier som försöker förklara varför så många olika typer av organisationer 

uppkommer. DiMaggio och Powell (1983) menar däremot att vi idag går mot en trend där 

organisationer alltmer börjar likna varandra. De frågar sig varför det finns en sådan 
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homogenitet när det gäller organisationsformer och praxis, och försöker förklara varför denna 

existerar. I början av ett organisationsfälts livscykel kan en organisation visa upp diverse olika 

organisationsformer och praxis. Efter ett tag blir dock organisationsfältet väletablerat och 

efter detta följer ökad homogenitet. Konceptet som bäst beskriver denna process av 

homogenisering är isomorfism.  

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att isomorfism är ”en begränsande process som syftar till 

att tvinga en enhet i en population att efterlikna resten som står inför samma 

omgivingsförhållanden” (DiMaggio & Powell 1983, s. 149, egen översättning). Detta betyder 

att en enskild organisation måste efterlikna de övriga som står inför samma krav.  Det finns 

tre mekanismer som skapar isomorfism. Dessa är ”likriktande regler”, ”likriktande 

utbildningar” och ”likriktande osäkerhet” (DiMaggio & Powell 1983, se översättning 

Holmblad Brunsson 2002, s. 218-220).  

 

Likriktande regler är ett resultat av både formella och informella tryck utövade på 

organisationer av andra organisationer som de är beroende av samt kulturella förväntningar 

som det kringliggande samhället har. Dessa tryck kan antingen bli påtvingade organisationen 

eller så kan de utryckas mildare i exempelvis en inbjudan. (DiMaggio och Powell 1983). 

Exempel på detta kan vara att följa miljöstandarder som regeringen satt inom ett visst område 

eller att anställa revisorer för att kunna hantera organisationens bokföring. 

 

Likriktande osäkerhet har att göra med den osäkra omgivning som organisationer existerar 

inom. När organisationers teknologier är svåra att förstå, när mål är tvetydiga eller när 

omgivningen skapar en osäkerhet kan det hända att organisationer försöker efterlikna andra 

organisationer. För en organisation som möter tvetydiga mål kan en enkel lösning vara att 

härma ett annat tillsynes framgångsrikt agerande. En hel del homogenitet som existerar kan 

härledas till att det inte finns så många andra alternativ. Företagsledare söker aktivt efter 

framgångsrika modeller vilka kan appliceras på den egna organisationen. Genom att 

omorganisera kan man dessutom visa att företaget använder sig av framgångsrika koncept 

även om dessa inte ökar effektiviteten inom organisationen. (DiMaggio & Powell 1983). 

 

Likriktande utbildningar är ett resultat av professionalisering inom vissa yrkesgrupper. Med 

professionalisering menas ”den kollektiva strävan av medlemmar inom ett visst yrke att 

definiera villkoren och metoderna av deras arbete” (DiMaggio & Powell 1983, s. 153, egen 

översättning). Det finns två aspekter av professionalisering som är viktiga källor till 

isomorfism. Den första är den formella utbildningen och legitimeringen av den kunskap som 

produceras på universitet, och som sedan förs vidare av studenterna. Den andra är 

utvecklingen av professionella nätverk som går utanför organisationerna och på så sätt sprids 

snabbt. (DiMaggio & Powell 1983). 

 

Det är viktigt att notera att de tre processerna som leder till isomorfism kan förväntas 

fortskrida utan att det finns bevis för att de skulle skapa en intern organisationseffektivitet. 

Effektivitet kan till en viss mån uppnås genom att organisationer belönas för att vara lika 

övriga enheter inom sitt organisationsfält. Dessa tre typer av isomorfism leder DiMaggio och 

Powell (1983) in på ett antal olika hypoteser. En av dessa är att desto osäkrare relationen 

mellan mål och medel är, desto mer kommer organisationen att försöka efterlikna andra 

framgångsrika organisationer. En annan är att ju tvetydigare mål en organisation har, desto 

större sannolikhet finns det att den kommer att efterlikna organisationer som den tycker är 

framgångsrika.  
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Begreppet isomorfism kan verka relativt oförståeligt då det inte behöver leda till en 

effektivare organisation. Det är dock viktigt att påpeka att organisationer existerar i en 

komplex värld. På grund av detta tas strategiska beslut som organisationen tror kommer leda 

till det bättre. Dessutom finns det många intressenter utanför organisationen vilkas intressen 

måste beaktas. Allt detta gör det svårt och riskabelt att vara annorlunda. (DiMaggio & Powell 

1983). 
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4. Fairtrade/Rättvisemärkt 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av konceptet Fairtrade och den svenska 

organisationen och märkningen Rättvisemärkt. Vad är Rättvisemärkt? Hur blir en produkt 

Rättvisemärkt? Vilken kritik finns det mot märkningen? Därefter presenterar vi konceptet 

Fairtrade City och vilka kriterier en kommun måste leva upp till för att erhålla denna status. 

Kapitlet avslutas med att presentera ett antal tidigare studier om Fairtrade City. 

4.1 Historien om Fairtrade och Rättvisemärkt 
De grundläggande idéerna som har manifesterats i organisationen och märkningen 

Rättvisemärkt har sina rötter en bit tillbaka i historien. År 1969 startade ett antal olika butiker 

grundade på bland annat kritik mot hur konventionell handel bedrevs.  Initiativen togs på 

olika håll, men ofta med en anknytning till en bistånds- eller missionsorganisation. Kritiken 

mot den konventionella handeln var att den skedde på de industrialiserade ländernas villkor på 

bekostnad av utvecklingsländerna, som var de ständiga förlorarna. Utvecklingsländerna 

levererade råvaror, medan den lönsamma förädlingen sedan skedde i industrialiserade 

länderna. På grund av detta försökte affärerna som arbetade med rättvis handel se till att även 

förädlingen skett i utvecklingslandet. (Rättvishandel – en tillbakablick 2009). Det är delvis 

dessa idéer om de negativa aspekterna av konventionell handel som har lett fram till 

märkningen Rättvisemärkt.  

 

Det land som var först ut med en nationell certifieringsorganisation för rättvisa produkter var 

Holland. År 1988 startades en märkning där vid namn Max Havelaar. Namnet kommer från 

den sagofigur med samma namn som kämpade mot exploatering av kaffeodlarna i de 

holländska kolonierna. Målet med märkningen var att nå vanliga konsumenter genom att 

använda sig av traditionell handel. Liknande organisationer började dyka upp i olika länder 

och år 1996 startades det svenska Rättvisemärkt, inspirerat av Max Havelaar. (Rättvishandel – 

en tillbakablick 2009). 

 

År 1997 bildades Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) med mål att 

samordna kriterierna och kontrollerna för de nationella organisationerna för att på så sätt 

underlätta handeln med Fairtrade-produkter. Samma år lanserade Rättvisemärkt sin första 

produkt, kaffe. Under de första åren gick försäljningen trögt bland annat för att exempelvis 

enbart två procent av den svenska befolkningen kände till Rättvisemärkt strax efter 

lanseringen av kaffet. Rättvisemärkt genomförde år 2003 en stor omorganisering mot en mer 

professionaliserad organisation för att öka dess konkurrenskraft. År 2004 gick de över till den 

internationella certifieringen för att underlätta handeln av produkterna mellan länder och för 

att underlätta certifieringsarbetet. (Rättvisemärkt  2009a).  

 

Idag kan man hitta Rättvisemärkt-produkter i de flesta svenska matvaruaffärer, men även på 

hotell, kaféer och andra platser där mat och dryck säljs. Visionen för den svenska 

organisationen är densamma som för dess globala motpart: ”[…] en världshandel som grundar 

sig på respekt för mänskliga rättigheter och som främjar en bättre framtid för människa och 

miljö”. (Rättvisemärkt i Sverige 2009).  

 

Rättvisemärkt arbetar mot denna vision genom att licensiera produkter som ”Rättvisemärkt” 

och genom att influera opinionen. Aktiebolaget Rättvisemärkt Sverige AB ägs av Svenska 

kyrkan och Landsorganisationen (LO). (Rättvisemärkt i Sverige 2009) och det finns idag 
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ungefär 450 Rättvisemärkt-produkter på den svenska marknaden. Av dessa finns fem 

produktgrupper som har en marknadsandel över en procent. Dessa rangordnade efter andel av 

marknaden är kaffe, bananer, socker och honung, te samt kakao och drickchoklad. Kaffe är 

den produktgrupp som har starkast position på marknaden med 3,4 procent marknadsandelar. 

Andelen av befolkningen som säger sig känna till Rättvisemärkt har sedan år 2002 ökat från 

38 procent till 78 procent år 2008. Det uppskattade värdet av sålda varor i handeln har ökat 

från 50 miljoner kronor från år 2004 till 700 miljoner år 2008. I tabellen nedan redovisas den 

försäljningsökning som skett de senaste åren. (Siffror och statistik 2009). 

 

 

Tabell 1. Försäljningsökning av Rättvisemärkt- produkter år 2003-2008 

 

År Försäljningsökning 
1
  

2008 75 % 

2007 165 % 

2006 63 % 

2005 52 % 

2004 40 % 

2003 32 % 

 

Källa: Siffror och statistik, Rättvisemärkt 2009, egen bearbetning 

 

4.2 Fairtrade Labelling Organizations International 
Det svenska Rättvisemärkt är en del av den större paraplyorganisation FLO. FLO ansvarar för 

utvecklandet av kriterierna samt ser till så att alla parter följer dessa. Förutom Rättvisemärkt 

ingår 19 andra certifieringsorganisationer i 20 länder och ungefär 900 olika 

producentorganisationer i 59 länder. Enligt FLO gynnas 7,5 miljoner odlare, anställda och 

deras familjer av Fairtrade. Nedan visas två världskartor som åskådliggör i vilka länder som 

märkningsinitiativ tagits, Figur 1, och i vilka regioner det finns producentorganisationer, 

Figur 2. Fairtrade delar upp sin organisationsdel som hanterar producenter i tre delar, African 

Fairtrade Network, Coordinator of Fairtrade Latin America and the Caribbean och Network of 

Asian Producers. (Labelling Initiatives 2009). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Försäljningsökningen mättes i volym till och med år 2006, därefter är ökningen mätt i värde på grund 

av nya produkter på marknaden såsom rosor. 
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Figur 1. Länder där märkningsinitiativ till Fairtrade tagits 

 

Källa: Labelling Initiatives 2009 

 

 

 
 

Figur 2. Länder där det finns producentorganisationer 

 

Källa: Labelling Initiatives 2009 

 

 

FLO är uppdelat i två verksamhetsdelar med skilda ansvarsområden. Den ena är FLO 

International som utvecklar kriterierna för Fairtrade och fungerar som stöd för odlare. Genom 

ungefär 30 regionala representanter ska de erbjuda information, råd och utbildning genom 

kontakt med de olika producentorganisationerna. Förutom detta kan FLO International hjälpa 

odlarna att uppfylla kriterierna samt att hitta marknader för produkter. (FLO 2009).  

 

Den andra verksamhetsdelen är FLO-Cert som ansvarar för inspektioner och certifiering av 

producentorganisationer, exportörer och importörer. Dessa inspektioner utförs av ungefär 120 

personer anställda av FLO, varav 80 av dessa är inriktade på producentorganisationerna. 

(FLO 2009). FLO-Cert arbetar enbart med certifiering av Fairtrade-produkter. I deras arbete 

utgår de från tre olika kvalitetspolicys. Den första är ”skicklighet och konsekvens”. Med dessa 

begrepp menar FLO att de enbart använder sig av kvalificerad arbetskraft som har teoretisk 

och praktisk kunskap inom området. De anställda inspektörerna testas årligen på sin kunskap 

och har utbildats för certifieringsarbetet innan de börjar sitt arbete. Den andra kvalitetspolicyn 

är ”effektivitet” och betyder att FLO kontinuerligt arbetar med att förbättra verksamheten. 

Detta genomförs genom att ha dialoger med producenter kring certifieringskostnader eller att 

de försöker se till alla aktörers intressen. Den tredje kvalitetspolicyn är ”transparens”. Detta 

betyder att FLO strävar efter att deras verksamhet ska vara öppen för granskning och att de 

bland annat arbetar med detta genom kommunikation av deras arbetssätt. FLO-Cert är ISO 
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65-märkta. ISO 65 är den ledande märkningen för organisationer som arbetar med 

produktcertifieringssystem, och är ett sätt att visa att en certifieringsorganisation är 

kompetent. (Certification for Development 2009). 

 

4.2.1 Kriterier för att bli Rättvisemärkt-certifierad 

För att en produkt ska kunna bli Rättvisemärkt-certifierad krävs det att den uppfyller 

fastställda kriterier. Kriterierna baseras på de grundläggande konventionerna om mänskliga 

rättigheter i arbetslivet skapade av ILO (Kriterier för Fairtrade 2009) som är Förenta 

Nationernas (FN:s) fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor (ILO 2008). 

Rättvisemärkt arbetar inte med enskilda småskaliga producenter utan med storskaliga 

plantager, farmar och fabriker och nätverk av mindre småskaliga producenter, vilka vi i texten 

generellt benämner producentorganisationer (Kriterier för Fairtrade 2009). Kriterierna för att 

bli Rättvisemärkt presenteras nedan.  

 

Förbättrade ekonomiska villkor 

En Rättvisemärkt produkt har i butiken ofta ett högre pris jämfört med en konventionell 

produkt. Detta beror på att målet med prissättningen är att förbättra de ekonomiska villkoren 

för producenten. Detta möjliggörs genom kriterier gällande minimipris, minimilön och en 

social premie. Minimipriset sätter ett lägsta pris som en producent ska få betalt för sin 

produkt. Priset varierar mellan olika produktgrupper och med tiden, men ska alltid överstiga 

världsmarknadspriset och produktionskostnaden. Om världsmarknadspriset för en vara skulle 

öka till en viss nivå så skulle även minimipriset öka (se figur 3). Minimipriset beräknas av 

FLO baserat på information insamlat av producenter, handlare och externa rapporter. I 

förhandlingen med producenten sätts priset i sin tur över minimipriset baserat på olika 

indikatorer som till exempel kvalitet eller volym av en viss vara. Producenten har därmed en 

möjlighet att få ett pris som överstiger minimipriset för en viss produkt. (Kriterier för 

Fairtrade 2009).  

 

 

 
Figur 3. Minimipriset på Rättvisemärkt- produkter vid olika världsmarknadsprisnivåer 

 

Källa: Kriterier för Fairtrade, Rättvisemärkt 2009 
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Minimilönen för de anställda som producerar Rättvisemärkt-produkter ska minst vara landets 

lagstadgade minimilön eller ligga i nivå med ett regionalt genomsnitt. Enligt Rättvisemärkts 

kriterier ska minimilönen dessutom kontinuerligt ökas till det att den ligger på en nivå av en 

”levnadslön”2
. Kriterierna för minimilönen avser plantage, farmar eller fabriker. Exportören 

av Rättvisemärkt-produkterna ska förutom minimipriset betala en social premie i form av ett 

ekonomiskt tillskott till producenten. Denna premie skiljer sig i storlek beroende på vilken 

vara som produceras. Tanken bakom den sociala premien är att producenten ska kunna 

använda pengarna till saker utöver produktionen. Detta kan gälla utbildning, hälsovård eller 

nya bostäder. Premien kan även användas till en omställning till ekologiskt jordbruk. 

Producenter kan efterfråga detta eftersom det ger en tillgång till nya marknader samtidigt som 

ett högre pris kan tas för varan. Vad premien ska användas till ska beslutas gemensamt av 

odlarna. (Kriterier för Fairtrade 2009). 

 

Barnarbete 

Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft (Kriterier för Fairtrade 2009). Detta betyder 

i praktiken att det är tillåtet för barn att hjälpa till på familjefarmar och liknande.  

 

Diskriminering 

Diskriminering får inte ske på grund av ”etnicitet, hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, 

funktionshinder och politisk eller religiös övertygelse” (Kriterier för Fairtrade 2009). Detta 

betyder att anställning eller arbetsvillkor inte får grundas på någon av dessa variabler. I 

praktiken betyder det att en intern policy för diskriminering ska finnas tillgänglig på 

arbetsplatsen. Förutom detta ska minoritetsgrupper visas extra hänsyn. (Kriterier för Fairtrade 

2009). 

 

Demokratiutveckling 

Demokratiutveckling innebär att de anställda ska ha en medbestämmande roll i 

organisationen. En anställds röst kan göras hörd genom den demokratiska 

organisationsstrukturen eller på ett årsmöte, där det är meningen att man ska kunna tala fritt. 

Individen ska även som tidigare nämnt, kunna ha ett inflytande i användandet av den sociala 

premien. (Kriterier för Fairtrade 2009).  

 

Organisationsrätt 

Anställda har rätt att gå med i fackföreningar, bilda egna fackföreningar och förhandla 

arbetsvillkor kollektivt med arbetsgivaren. Fackföreningar har rätt att kommunicera med alla 

anställda och ha regelbundna möten med fackliga representanter. (Kriterier för Fairtrade 

2009). 

 

Miljöhänsyn och ekologisk produktion  

En producentorganisation måste arbeta med att systematiskt minska sin miljöpåverkan och att 

integrera miljöhänsyn i sin verksamhet. Exempel på detta är ansvar för vatten, skydd av 

utrotningshotade arter i området och att upprätta buffertzoner för att skydda känsliga 

områden. FLO har även en lista med förbjudna ämnen som inte får användas i produktionen. 

Förutom detta erbjuder Fairtrade incitament till en ekologisk produktion utöver Fairtrade-

produktionen genom den sociala premie som kan användas till detta ändamål. Majoriteten av 

alla Rättvisemärkt-produkter i Sverige är ekologiskt odlade. (Kriterier för Fairtrade 2009).  

                                                 
2
 Fairtrade definierar inte vad en levnadslön är på sin hemsida. Organisationen Rena kläder menar att 

en levnadslön är en lön som går att leva på. En sådan lön ska täcka ”de mest basala nödvändigheterna 

som mat, bostad, kläder, mediciner, försörja en halv familj, skolgång till barnen och lite pengar att 

spara”. (Löner som inte går att leva på i Bangladesh 2007). 
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Kontroll  

För att bli certifierad skickar producentorganisationen in en ansökan till Fairtrade. Därefter 

utförs en initial inspektion av producentorganisationens huvudkontor och slumpmässiga 

kontroller hos de enskilda producenterna. Producentorganisationen blir sedan certifierad om 

den uppfyller alla kriterier. När en organisation väl blivit certifierad görs två typer av 

huvudkontroller. Den första är en kontroll av dokumentation som utförs en gång per kvartal. 

Den dokumentation som kontrolleras är köp- och betalningsdokument, 

producentorganisationer, exportörer, importörer och licenstagare. Den andra kontrollen är en 

fältkontroll. Detta innebär ett besök hos de enskilda producenterna och genomförs en gång per 

år. Fältkontrollerna är förannonserade eftersom producenten behöver tid för förberedelse. En 

inspektion tar ett antal dagar och inspektören måste gå igenom dokumentation kring 

verksamheten vilken förbereds i förväg. Under dagarna för inspektionen avhålls anställda från 

sitt arbete eftersom de hjälper inspektörerna, bland annat genom att finnas med och visa 

verksamheten samt vara med på intervjuer. Även detta planeras i förväg för att inte hindra en 

för stor del av produktionen. Om en producentorganisation misstänks bryta mot reglerna kan 

det förekomma oannonserade inspektioner. Fairtrade eftersträvar långsiktiga handelsrelationer 

med producenterna och försöker på grund av detta att få en producent som bryter mot reglerna 

att bättra sig. Om producentorganisationen vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna blir 

den av med sin licens. (Certifiering och kontroll 2009).  

 

4.3 Kritik mot Fairtrade och Rättvisemärkt 
Organisationerna Fairtrade och Rättvisemärkt har både internationellt och nationellt kritiserats 

på ett antal punkter. Detta handlar framförallt om effektiviteten inom organisationen. Vi anser 

att det är viktigt att ta upp denna kritik eftersom den ger en mer nyanserad bild av Fairtrade. 

Vi väljer även att presentera ett antal brister inom konventionell kaffeodling.  

 

Weber (2007) undersöker Fairtrade-kaffeproduktion och menar att det är sant att Fairtrade 

förbättrat arbetsvillkoren för producenterna av Fairtrade-certifierat kaffe. Han menar däremot 

att Fairtrade har många problem att möta idag för att skapa en effektivare organisation. I 

dagsläget finns det ett gap mellan verkligheten och marknadsföringen, det finns ett större 

utbud än efterfrågan och redan marginaliserade producenter har svårt att få sin röst hörd inom 

organisationen.  

 

Det som framförallt får människor att köpa Fairtrade-kaffe är att det leder till bättre 

levnadsvillkor för fattiga bönder. Detta marknadsförs mycket hårt från Fairtrade. I 

verkligheten är det enda löfte de utlovar en ”levnadslön” till producenterna. Nivån för en 

levnadslön definieras dock aldrig i exakta termer. Vidare får producentorganisationen ett 

minimipris för kaffet och det är inte säkert att dessa pengar når den enskilde arbetaren eller 

bonden. Arbetare som anställs säsongsvis får ofta en lön som understiger landets minimilön. 

Detta visar en undersökning gjord på fem farmar i Peru där fyra av fem 

producentorganisationer betalade en för låg lön. Detta argument bemöttes av Fairtrade med att 

de som äger farmen ”kämpar för att tjäna en dräglig inkomst åt sig själva och sina familjer” 

(Weber 2007, s. 111). De som köper Fairtrade-produkter tror troligtvis att organisationen 

garanterar en lön som är över landets minimilön för alla dess arbetare. (Weber 2007). 

 

Genom att sätta ett prisgolv som är över marknadens jämviktspris skapar man enligt 

grundläggande ekonomisk teori ett för stort utbud. Detta har gjort att de flesta Fairtrade-

kaffeproducenter enbart säljer en del av sitt kaffe som Fairtrade, och resten som 

konventionellt kaffe. Obalansen i utbud och efterfrågan har existerat under en längre tid. År 
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1995 hade Fairtrade en produktionskapacitet som var ungefär 20 gånger högre än efterfrågan, 

och år 2002 var denna sju gånger högre. Detta har lett Fairtrade till att minska antalet kontrakt 

som ges ut och det har i sin tur lett till en ”insider/outsider- marknad”. Det har stegvis blivit 

svårare för producenter att bli certifierade då det förväntas en ekologisk certifiering 

tillsammans med höga kvalitetskrav på produkterna. I USA, som har en stor marknad för 

Fairtrade-produkter, är 85 procent av det sålda Fairtrade-kaffet även ekologiskt märkt. År 

2004 började Fairtrade ta 3200 dollar i avgift för att en producentorganisation skulle bli 

certifierad. Förutom detta finns stora kostnader för att övergå till en ekologisk produktion. 

Omställningen till en ekologisk produktion brukar ta ungefär tre år och kostade år 2006 

mellan 300-1000 dollar för olika peruanska kaffeorganisationer. Till detta tillkommer även en 

årlig avgift för kontroll på 2000 dollar för en organisation med 100 producenter. Förutom 

detta måste producentorganisationer som idag vill bli certifierade i förhand få ett 

exportkontrakt. Detta är komplicerat för många bönder och det kostar ungefär 15 000 dollar 

för att exportera en container med kaffe. Fairtrade finansierar 60 procent av detta och resten 

måste den exporterande producentorganisationen bekosta. Allt detta gör att de mest 

marginaliserade bönderna kan få det svårt att bli certifierade. Förutom detta gynnas även de 

producenter som var tidigt ute med att certifiera sin organisation medan de som är 

intresserade idag missgynnas. (Weber 2007). 

 

Booth & Whetstone (2007) kritiserar även de effektiviteten inom Fairtrade. De ifrågasätter 

bland annat om Fairtrade är ett effektivt sätt att distribuera pengar från de rikare människorna 

i världen till de fattigare. Grossister betalade år 2005 1,6 procent av sin omsättning för att 

handla med Fairtrade-produkter. Dessa 1,6 procent betalade slutligen konsumenten i form av 

ett högre pris för varan. Dessa 1,6 procent som grossisterna betalade år 2005 stod för 90 

procent av Fairtrades budget, varav 45 procent av Fairtrades totala budget spenderades på 

”utbildningsaktiviteter” i form av informationsspriding om den egna märkningen, något som 

Booth & Whetstone tolkar som marknadsföringsåtgärder. Den största återstående delen 

spenderades på licensieringskostnader och produktutveckling. Förutom detta får Fairtrade en 

del av sin inkomst från donationer vilka de har en kostnad på 50 procent på varje insamlad 

krona. Det är ovanligt att en välgörande organisation spenderar en så stor del av sin budget på 

att öka sin egen storlek.  

 

Vidare ger systemet som Fairtrade är uppbyggt på vissa incitament till korruption. Det är svårt 

att skapa en övergripande bild av denna, men det finns idag ett antal exempel på detta. (Booth 

& Whetstone 2007). Ett exempel från teindustrin är dokumentären ”Bittra Smaken Av Te” 

(2008) producerat i samarbete mellan dansk, norsk och svensk statstelevision. Denna 

dokumentär undersöker arbetsvillkoren på ett antal teplantager i både Afrika och Asien. Det 

visade sig att villkoren på dessa plantager i stort sätt inte skiljer sig från konventionella 

plantager. Bland annat når inte de sociala premiepengarna fram, det är hårda dagskvoter som 

arbetarna måste uppfylla för att inte få minskad lön och en del farliga kemikalier som 

arbetarna tvingas arbeta med helt utan skyddsutrustning.  

 

Inom kaffeindustrin finns det andra exempel på korruption. Det är till exempel möjligt att 

köpa konventionellt odlat kaffe på världsmarknaden och sedan dryga ut Fairtrade-kaffet med 

detta, vilket är extremt svårt att upptäcka. Ett annat exempel är en kanadensisk ideell 

organisation som genom satellitfoton upptäckte att en farm i Peru hade planterat en femtedel 

av sin gröda i en skyddad regnskog. (Booth & Whetstone 2007).   

 

Svenska Swedwatch har riktat en del kritik mot Rättvisemärkt gällande dess kaffeproduktion. 

De menar att arbetsvillkoren överlag förbättrats för många bönder. Dock är det många bönder 
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som inte lyckas sälja hela sina skördar som Rättvisemärkta, utan måste sälja en del 

konventionellt. Detta leder till stora kostnader för bönderna som spenderat pengar och tid för 

att certifiera sig. Den sociala premien går dessutom åt för att täcka produktionskostnader, 

istället för att täcka diverse olika projekt för att hjälpa bönderna. Detta är ett tecken på 

böndernas generellt svåra situation menar de. Slutligen pekar Swedwatch på att det är viktigt 

att ha en märkning som stödjer ILO:s kärnkonventioner. (Certifieringar ger oväntade 

kostnader för kaffeodlare i syd 2008).  

 

Rättvisemärkt själva menar att de välkomnar kritik. I och med att företaget har växt så mycket 

har granskningen av dem från utomstående aktörer även blivit hårdare. Enligt Rättvisemärkt 

är det övergripande målet med deras organisation att hjälpa odlare i utvecklingsländer att 

uppnå en högre levnadsstandard och att det inte ska vara en konkurrensfördel att kränka andra 

människors rättigheter på det sätt som sker inom konventionell handel idag. (Granska oss 

gärna, men gör det korrekt 2008).  

 

Även arbetsvillkoren inom konventionell kaffeodling i Brasilien har dokumenterats av 

Swedwatch. De menar att kaffeplockare lever på ”existensminimum”, ”saknar socialt skydd 

och ”använder intensiva odlingsmetoder som allvarligt skadar miljön” (Bitter verklighet 

bakom din kaffekopp 2005). Varken Zoega eller Gevalia, som har stora marknadsandelar i 

Sverige, kände till att tvångsarbete eller barnarbete förekom i deras produktion. Många 

arbetare arbetar säsongvis och saknar fast anställning vilket leder till en mycket svår 

ekonomisk situation. En tredjedel står helt utanför det sociala skyddssystemet på grund av att 

de inte registreras som arbetskraft. Detta betyder att de inte har tillgång till föräldraledighet, 

pension, sjuklön och semesterersättning. Kvinnor tjänar mindre än män och gravida kvinnor 

anställs inte. Skuldslaveri förekommer ibland och innebär att arbetaren har en skuld hos sin 

arbetsgivare som denne betalar tillbaka på genom arbete. Samtidigt är avgifterna för mat och 

hyra så höga att det blir omöjligt för arbetaren att betala av skulden. Detta är olagligt i 

Brasilien och förekommer främst där regeringen saknar stark kontroll.  

 

Kaffeproduktionen påverkar även den kringliggande naturen. I Brasilien förstörs tidigare 

savannlandskap i en ökad takt och kaffet breder ut sig på naturens bekostnad. De 

konventionella odlingarna i sin tur kräver intensiv besprutning vilket leder till förgiftade 

vattendrag i närområdena. Användningen av vatten överstiger produktionen och gör i sin tur 

att grundvattnet sjunker, och jorderosionen ökar. (Bitter verklighet bakom din kaffekopp 

2005).  

 

4.4 Fairtrade City 
Fairtrade City startade som ett initiativ från den engelska biståndsorganisationen Oxfam. Den 

första staden att bli diplomerad var Garstang som år 1999 blev diplomerad av Fairtrade 

Foundation, Rättvisemärkts motsvarighet i England. Idag finns cirka 300 Fairtrade Cities i 

Storbritannien och diplomeringen har även spridit sig till andra delar av Europa, USA, 

Kanada och Australien. (Rättvisemärkt 2009b).  

 

I Sverige är det Föreningen för Rättvisemärkt som står för Fairtrade City-diplomeringen. 

Syftet är att samla olika aktörer inom kommunen för att samverka för en mer etiskt och rättvis 

handel (Rättvisemärkt 2009b). Diplomeringen ska även motivera till vidareutveckling för 

etisk konsumtion och att kontinuerligt förbättra informationsspridning, och utbudet av etiskt 

producerade produkter inom kommunen (Om Fairtrade City 2009). Målgruppen för 

diplomeringen är hela kommunens invånare det vill säga från politiker, tjänstemän och 
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arbetsplatser inom den privata, ideella och offentliga sektorn till vanliga konsumenter 

(Rättvisemärkt 2009b). 

 

Diplomeringen 

Vem som helst, privatperson, politiker eller en lokal grupp, kan initiera arbetet för att uppnå 

en diplomering enligt Fairtrade City genom att tillsätta en styrgrupp som är ansvarig för att 

driva arbetet. En ansökan skickas därefter in till Föreningen för Rättvisemärkt och när de 

godkänt ansökan håller man en diplomeringsceremoni där kommunen officiellt får ta emot sitt 

diplom. Vid diplomeringsceremonin bjuds press, andra organisationer och företag in och när 

kommunen mottagit diplomet får de rätten att titulera sig Fairtrade City. (Rättvisemärkt 

2009b). 

 

En förutsättning för att genomföra diplomeringen är att det får en bred förankring hos olika 

aktörer inom kommunen. Om initiativet tas på gräsrotsnivå är det till exempel viktigt att 

involvera tjänstemän från berörda förvaltningar, politiker från berörda nämnder och den 

lokala handeln i arbetet. Är det en lokal grupp som står för initiativet är politiker en primär 

målgrupp eftersom det behövs ett politiskt beslut för att uppnå diplomeringen. Vid ett politiskt 

beslut är det i stället viktigt att engagera det civila samhället genom samarbete med ideella 

organisationer, handeln, studieförbund eller kyrkan. Samarbetet bör dessutom påbörjas så 

tidigt som möjligt i processen för att kunna se vilka samarbetsformer som kan inledas och 

vilket stöd beslutet om diplomeringen har lokalt. Enligt Rättvisemärkt är organisationer, 

företag, skolor, kyrkor, universitet, fackförbund och politiker alla makthavare som har 

möjlighet att vara drivande opinionsbildare. De har inte endast inflytande gällande handel av 

etiska produkter, utan även som informationsspridare och ambassadörer för att sprida 

information och öka intresset för etisk handel. (Rättvisemärkt 2009b). 

 

Kriterier för Fairtrade City-diplomering 

För att få diplomeringen krävs att kommunen lever upp till de fastställda kriterier som rör 

etisk upphandling, att kommunen aktivt arbetar med att sprida information kring ämnet samt 

att det inom kommunen finns ett visst utbud av etiskt märkta produkter i butiker, på 

restauranger, kaféer samt arbetsplatser (Rättvisemärkt 2009b). Ansvaret för att genomföra en 

Fairtrade City-diplomering ligger både hos kommunen och hos den privata och civila sektorn. 

Kriterierna för diplomeringen har ett antal gemensamma delar men även delar som skiljer sig 

beroende på kommunens storlek. Det första kriteriet, ”Kommunens ansvar”, anger att 

(Rättvisemärkt 2009b, s.6): 

 kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande 3 inom 

kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. Exempelvis frukter, 

te, kaffe och socker 

 kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen 

kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp 

 stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkt-produkter eller 

motsvarande. 

 kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen  

Det andra kriteriet, ”Styrgrupp för Fairtrade”, innebär att (Rättvisemärkt 2009b, s.7): 

                                                 
3
 Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner 

om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Rättvisemärkt är ett certifieringsmärke som utgör ett 

bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. 
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 en lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-

status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till 

Föreningen för Rättvisemärkt är obligatorisk 

 styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från till exempel 

ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. 4 

 en kontaktperson utnämns som svarar för primär kontakt med Rättvisemärkt  

Det tredje och fjärde kriteriet, ”Utbud av etiskt märkta produkter”, samt ”Företag och 

organisationers konsumtion av Rättvisemärkt eller motsvarande”, är som tidigare nämnt 

beroende av kommunens storlek. Eftersom uppsatsen endast behandlar Örebro kommun 

redovisar vi endast de kriterier som gäller för en kommun av den storleken. För en kommun 

med en befolkning över 100 000 invånare gäller följande (Rättvisemärkt 2009b, s.7): 

 ett utbud av totalt minst 80 Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande fördelat i 

minst 8 dagligvarubutiker, minst åtta kaféer, restauranger eller hotell som serverar 

Rättvisemärkt eller motsvarande kaffe . 

 minst 50 arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt eller motsvarande 

produkt samt 10 utav dessa ska ha minst två produkter  

Det femte kriteriet, ”Ett lokalt informationsarbete” innebär att (Rättvisemärkt 2009b, s.8): 

 styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion 

 informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen 

kring etisk konsumtion 

 styrgruppen ska formulera en målsättning för minst fyra informationsaktiviteter 

som ska genomföras fram till nästa års rapportering  

Förutom de ovan nämnda kriterierna finns ett krav om ständig förbättring/utveckling för att 

kommunen ska behålla sin status som Fairtrade City. Dessa krav innebär att styrgruppen 

måste kunna visa att inköpet av Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande årligen ökar inom 

den offentliga sektorn samt att informationsarbetet år för år utvecklas. De obligatoriska 

kraven är (Rättvisemärkt 2009b, s.9): 

 årlig ökning av den offentliga konsumtionen av Rättvisemärkt-produkter eller 

motsvarande (när inköp av Rättvisemärkt eller motsvarande uppnår 50 procent inom 

en produktkategori är detta ett frivilligt åtagande) 

 utveckling av informationsarbetet för att öka medvetenheten och kunskaperna kring 

etisk konsumtion. Varje år ska styrgruppen formulera en målsättning för minst fyra 

aktiviteter som ska genomföras fram till nästa års utvärdering  

Egenkontroll och vinster för kommunen 

Kontrollen av arbetet med Fairtrade City sköter styrguppen själva genom att i maj varje år 

skicka in en utvärdering till Föreningen för Rättvisemärkt. Denna redogörelse måste innehålla 

uppgifter om påvisad förbättring för att kommunen ska få behålla sin status som Fairtrade 

City. (Rättvisemärkt 2009b). 

 

                                                 
4
  Finns ett behov bör någon form av överenskommelse för samverkan upprättas mellan styrgruppen 

och kommunen. 
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Enligt Föreningen för Rättvisemärkt innebär diplomering Fairtrade City inga större kostnader 

förutom den tid som styrgruppen och frivilliga lägger ner för att driva arbetet. De påpekar 

dock att det finns en fördel med att ha en budget när det gäller informationsspridning. Dessa 

medel kan komma från kommunen, sponsorer, studieförbund, lokala och regionala 

miljöfonder, från organisationen Forum Syd eller från Allmänna arvsfonden. (Rättvisemärkt 

2009b).  

 

Enligt Rättvisemärkt innebär Fairtrade-diplomeringen flera vinster för kommunerna. Bland 

annat fungerar Fairtrade City som ett incitament att inleda samarbete för etisk konsumtion. 

Det fungerar även som en drivkraft att samla resurser och engagemang vilket är en 

förutsättning för att lokalt kunna använda sig av riktade informationsinsatser. Fairtrade City-

diplomeringen ger dessutom en tydlig image för kommunen som ansvarstagande för sin 

konsumtion och kommunens varumärke laddas med positiva värden. Kommunen får även 

medial uppmärksamhet för sin diplomering, både vid diplomeringsceremonin och vid de 

informationsinsatser som sker kontinuerligt i och med arbetet. (Rättvisemärkt 2009b). 

4.5 Tidigare studier 
Hansson (2008) har i sin rapport ”Borås Fairtrade City – En stad som märks” presenterat 

konceptet Fairtrade City samt delar av de aktörer, aktiviteter, idéer och medel som 

upprätthållit arbetet med diplomeringen, och arbetet kring att behålla kommunens status som 

Fairtrade City. Han skriver:  

 

”Den tillsynes enkla uppgiften att upphandla och sälja Rättvisemärkt-produkter blir ett 

dynamiskt sökande efter medaktörer för innovativa produkter, nischer och tillfällen att sprida 

budskapet och produkter” (Hansson 2008, s.41 ).  

 

Enligt Hansson (2008) har arbetet med i Fairtrade City i Borås involverat såväl individer som 

företag att göra en konkret skillnad och han anser att denna typ av kampanjarbete skiljer sig 

betydligt från individorienterade kampanjer där bland annat bojkotter av enskilda företag 

förekommit. Arbetet med Fairtrade City har inte bara handlat om att göra val i butikerna utan 

även inneburit förändringar på politisk, ekonomisk och organisatorisk nivå eftersom både 

enskilda kommuner, konsumenter, stormarknader och arbetsplatser har involverats i 

processen. Hansson skriver även att Borås Fairtrade City har inneburit en ”win-win situation” 

för de aktörer (handlare, politiker, frivilligorganisationer, kyrkan etcetera) som valt att 

engagera sig eftersom man i det gemensamma arbetet med diplomeringen kunnat bidra med 

olika kompetenser. 

 

Arminas (2003) diskuterar i artikeln ”Can London Really Become a Fairtrade City?”, i 

tidskriften Supply Management, etiska inköp i relation till CSR samt syftet, att genom att 

diplomera London enligt kriterierna för Fairtrade City, förbättra stadens rykte om att vara 

socialt ansvarstagande gällande inköp av varor och tjänster. Arminas anser att CSR å ena 

sidan kan ge ett företag bättre rykte, men att konkurrensen å andra sidan kan drabbas eftersom 

varor och tjänster som är etiskt framställda kostar mer. Han menar att inköparen här ställs 

inför två viktiga frågor. London skulle, å ena sidan genom att välja att öka sin konsumtion av 

etiskt märkta produkter kunna förändra situationen för många bönder i Afrika, men å andra 

sidan skulle det betyda en högre kaffekostnad för de lokala skattebetalarna. Arminas pekar i 

sin artikel på problematiken i att mäta huruvida man med en CSR-policy kan skapa större 

aktieägarvärde men menar att CSR i dagsläget snarare är en ”konst” än en vetenskap. Trots 

detta menar Arminas att inköpare bör förebereda sig på att bli involverade i beslut rörande 
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CSR eftersom frivilligorganisationer, biståndsorganisationer och andra grupper i allt högre 

grad förebereder sig på att använda intresset för CSR i sin marknadsföring.  

 

Malpass et al (2007) diskuterar i artikeln ”Fairtrade Urbanism? The Politics of Place Beyond 

Place in the Bristol Fairtrade City Campaign” Fairtrade City-kampanjen i Bristol ur ett 

etnografiskt perspektiv. Författarna använder begreppet ”place beyond place”, det vill säga att 

andra (geografiska) platser till viss del är en del av vår (geografiska) plats och vice versa, för 

att beskriva en ny typ av solidaritetspolitik mellan platser som utmanar den traditionella 

nyliberala synen på ”inter-place relations”.  

 

Malpass et al (2007) menar att Fairtrade City-kampanjen i Bristol är ett annorlunda och 

betydelsefullt sätt att förstå och utöva etisk konsumtion. Med hänseende till globalisering och 

mat- och jordbrukssystem visar det hur individuella aktörer kan dra fördelar av lokala 

sammanhang, så väl som globala förändringar för att utveckla nya försörjningssätt och att 

platser och personer inte bara skapas av globala processer utan även är med och skapar dem. 

Författarna är intresserade av att se hur solidaritetspolitik kan gå från vad som tidigare setts 

som bistånd och välgörenhet till att bli en politisk skyldighet.  

 

Enligt Malpass et al (2007) gör en Fairtrade City-kampanj det möjligt för lokala myndigheter 

att använda sin juridiska makt för att få medborgare att engagera sig i vad författarna kallar 

”place beyond place”. Lokala myndigheter tar på sig rollen att utbilda, informera och 

engagera sina invånare i deras individuella ansvar. Malpass et al menar att kommunen 

använder sin politiska makt för att utveckla konsumtionsmönster där de lokala invånarna inte 

har någon möjlighet att välja. Genom att använda upphandlingspolicys som går i linje med 

etisk hänsyn och hållbarhet riktar de sig inte bara direkt till konsumenterna utan har även som 

avsikt att förändra systemet för kollektiva inköp för en hel organisation. Bristol Fairtrade 

City-kampanjen blir inte bara en symbolisk handling utan även ett sätt att försäkra sig om att 

anställda, lokala besökare och långväga turister konsumerar etiska produkter, medvetet eller 

omedvetet i samband med besök på serveringar och restauranger. De tar Bristol Zoo som ett 

exempel; om du som lokal invånare eller turist besöker Bristol Zoo och vill köpa en varm 

dryck kommer den vara rättvist handlad vare sig du vill eller inte. Enligt Malpass et al var 

Fairtrade City-kampanjen i Bristol en katalysator för att skapa medvetenhet och identifikation 

om och med frågor om rättvis handel hos vanliga människor och gav insikt om en ofta 

försummad aspekt av fairtrade-aktivism, nämligen fokus på det kollektiva snarare än det 

individuella. 

 

Enligt Malpass et al (2007) blir Fairtrade City inte bara en plats som är känd för att främja 

rättvis handel utan även ett sätt att främja det lokala ryktet och ett sätt att visa hur en 

ort/kommun/stad agerar gentemot sina egna invånare. Om den lokala ledningen i Bristol inte 

skulle följa sina åtaganden gällande hållbarhetsaspekter skulle det ge staden dåligt rykte; 

Fairtrade City blir därmed en del av en bredare handling av att visa på bra lokalt 

medborgarskap.  

 

Malpass et al (2007) belyser även en potentiell konflikt som kan uppstå mellan det lokala och 

det globala i och med Fairtrade City. Å ena sidan kämpar den lokala myndigheten för att 

främja användningen av etiska produkter inom organisationens serveringar, restauranger och 

kontor vilket visar på önskemål om att göra globala inköp som stödjer etiska kriterier för 

social rättvisa. Å andra sidan finns det ett starkt lokalt tryck att premiera lokala producenters 

varor och tjänster, vilket går emot detta. Denna kritik uppmärksammades vid Fairtrade City-

kampanjen i Garstang (den första staden i världen att bli Fairtrade City-diplomerad) och 
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skapade en kritisk debatt om etisk handel som internationell rättvis handel kontra mer generell 

rättvis handel för lokala producenter. För att handskas med denna konflikt i Garstang, mellan 

det lokala och globala, upprättades ett samarbete mellan lokala mjölkbönder i Garstang och 

kakaobönder i Ghana. Detta skapade en länk mellan de två typerna av producenter och 

upphävde den barriär och därmed möjliggjorde ett närmare samarbete för att skapa fördelar 

för de båda samhällena. 
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5. Örebro Fairtrade City 
 

I detta kapitel presenterar vi Örebro Fairtrade City baserat på den litteraturstudie och de 

intervjuer vi genomfört. Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av Örebro kommun 

som geografiskt område och som organisation samt kort det miljöarbete som bedrivs inom 

kommunen. Därefter presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 

representanter från Örebro Fairtrade City’s styrgrupp. 

5.1 Örebro kommun 
Örebro kommun är landets sjunde största kommun och har 125 000 invånare (Fakta om 

Örebro kommun 2009). Kommunen ligger centralt mellan större städer i Sverige, med cirka 

20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. Örebro kommun anser sig ha ett 

mångfacetterat näringsliv som inte domineras av någon särskild bransch. Kommun, landsting 

och Örebro universitet är stora arbetsgivare (Örebros historia 2008), men även företag som 

Atlas Copco Rock Drills AB, Distributionstjänst AB, Busslink i Sverige AB och DHL (Fakta 

om Örebro kommun 2009). Kommunen leds sedan valet år 2006 av en koalition bestående av 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet (Fakta om Örebro 2009). Örebro 

kommun beskriver sin organisation på följande sätt:  

 

”Örebro kommun har en organisation som på ett effektivt sätt utför de uppgifter som 

medborgarna vill ha utförda genom politiskt beslutsfattande och som de betalar genom sina 

skatter” (Örebro kommun 2008a, s.36). 

 

Örebro ska tillsammans med regionen ha god livskvalitet för medborgarna och vara en bra 

plats att bo, arbeta, leva, studera och utbilda sig, och vara företagsam i, och därmed utgöra det 

bästa alternativet till våra storstadsregioner. Örebro kommun nämner sig själva som en av 

Sveriges främsta miljökommuner och strävar efter att bli en kommun med hållbar tillväxt, 

kretsloppstänkande och ”gröna jobb”. Kommunen arbetar med att stärka sin miljöprofil inåt 

och utåt bland annat utifrån Agenda 21, folkhälsa, miljö och demokrati samt gröna jobb. 

(Örebro kommun 2001). 

 

Örebro kommun och hållbar utveckling 

Örebro kommun anger i sina övergripande strategier för år 2009 att kommunen ska vara en 

föregångare när det gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. De skriver 

även att Örebro kommun, tillsammans med andra städer och länder har ansvar för att bevara 

den biologiska mångfalden, säkerställa livsmedelsproduktion samt att den ”hållbara 

utvecklingen inte äventyras” (Örebro kommun 2009, s.15). Örebro kommuns ”Bokslut för 

hållbar utveckling 2007” redogör för kommunens arbete gällande ekonomisk, social och 

ekologisk hållbar utveckling.  

 

Enligt Örebro kommuns ”Närings- och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun 

2001” förknippas tillväxt ofta ensidigt med ekonomisk tillväxt i termer av BNP. I kommunens 

rapport ”Tillväxt Örebro, tillväxt och sysselsättning i Örebro, Närings- och 

arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun” (Örebro kommun 2001) anger man 

dock att tillväxt även innefattar tillväxt av kreativa miljöer och nätverk, och att ekonomisk 

tillväxt inte får ske till vilket pris som helst, utan måste ske med hänsyn till miljö och sociala 

frågor. (Örebro kommun 2008b).  
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När det gäller den sociala aspekten redogör kommunen i ”Bokslut för hållbar utveckling 

2007” endast för det sociala arbete som sker på en lokal nivå, det vill säga inom kommunen 

såsom integrering, mångfald, jämställdhet, hälsa och trygghet (Örebro kommun 2008b). 

 

Den ekologiskt hållbara utvecklingen ska enligt kommunen ”garantera nuvarande och 

kommande generationer möjlighet till en god livsmiljö och välfärd” (Örebro kommun 2008b, 

s.30). Kommunens miljöarbete utgår från de antagna miljömålen (Klimat- och miljöarbete 

2009). Miljömålens syfte är att utveckla Örebro kommun till en hållbar kommun och 

miljöprogrammet Örebro miljömål fungerar som styrdokument för de kommunala nämnderna 

men även som vägledning och informations- och kunskapsspridning inom kommunen. Örebro 

kommun har valt att arbeta med 13 av de 15 nationella miljömål som är beslutade av 

riksdagen, eftersom övriga mål inte är av relevans för kommunen (”Hav i balans samt levande 

kust och skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö”). I skriften ”Örebro miljömål 2005-2010” 

(Örebro kommun 2005) anges att miljöarbetet ska ske överallt och på alla nivåer inom Örebro 

kommuns organisation. De prioriterade områdena under år 2005-2010 är: ”Begränsad 

klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö” samt ”Alla har ett ansvar” (Örebro kommun 2005). Det 

sistnämnda området syftar på att öka ansvaret och medvetandet angående miljöfrågor inom 

kommunen (Örebro kommun 2008b).  

 

Örebro kommuns arbete med hållbar utveckling 

För att uppnå de uppsatta målen deltar kommunen i olika samarbetsprojekt och nätverk med 

andra aktörer i samhället. Örebro kommun deltar bland annat i ett EU-projekt som innebär att 

Örebro tillsammans med sex andra städer i Sverige går med på att göra mer än vad som krävs 

för att uppnå de av EU uppsatta miljömålen. Samarbetet handlar om att minska stadens 

koldioxidutsläpp med 20 procent, energieffektivisera med 20 procent samt att 20 procent ska 

vara förnyelsebar energi senast år 2020. Kommunen deltar i andra projekt för 

energieffektivisering, förnyelsebara energikällor, hållbara transporter samt påverkan vid 

samhällsplanering. Enligt Örebro kommun ska kommunen skapa förutsättningar för 

miljöanpassade levnadsvanor, men även sprida kunskap om miljöfrågor. (Örebro kommun 

2008b). 

 

Kommunen arbetar på olika sätt med att skapa förutsättningar för miljöarbete och sprida 

information om miljöfrågor. Bland annat kan skolor och förskolor inom kommunen arbeta 

med den internationella miljöutmärkelsen Eco-Schools som i Sverige går under namnet Grön 

Flagg. Utmärkelsen koordineras internationellt av Foundation for Environmental Education 

och i Sverige är det stiftelsen Håll Sverige Rent som har ansvaret. Miljödiplomering är en 

miljömärkning för främst små och mellanstora företag inom kommunen. Miljökontoret i 

Örebro är ansvariga för diplomeringen som syftar till att visa att man tar miljöhänsyn i sitt 

företagande. År 2007 fanns 14 diplomerade företag i kommunen och 38 företag var anmälda 

för diplomering. Miljöledningssystemet ISO 14001 är en internationell certifiering för 

kvalitetssäkring av miljöarbete. Enligt kommunen fanns år 2007 64 stycken företag med ISO 

14001-certifieringen. (Örebro kommun 2008b). 

 

Hållbar konsumtion är även något som Örebro kommun valt att arbeta med, både internt inom 

kommunen och för samhället i stort. Arbetet innebär bland annat att ställa miljökrav i 

samband med upphandling, utöka andelen ekologiska och Rättvisemärkt- produkter inom 

kommunen, samt att arbeta med utbildning av kommunens personal. (Klimat- & miljöarbete 

2009). Som en del i detta arbete blev Örebro kommun år 2007 en diplomerad Fairtrade City.  
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5.2 Arbetet med Fairtrade City i Örebro kommun 
Initiativet till att Örebro kommun skulle diplomeras enligt kriterierna för Fairtrade City kom 

från politiskt håll under år 2006 och Örebro kommun erhöll sin diplomering den 22 september 

år 2007 (T Hjort 2009, intervju 2 april). Motionen om att blir Fairtrade City lämnades in av en 

socialdemokrat, men Jansson tror att det fanns och finns en bred politisk majoritet för arbetet 

med Fairtrade City. Enligt Jansson har det i andra kommuner i landet förekommit en del 

diskussioner innan beslut har fattats, men detta var inte fallet i Örebro kommun. (M Jansson 

2009, intervju 2 april). Örebro kommun har sedan år 2003 en miljöpolicy för upphandling 

som säger att miljökrav och social hänsyn ska beaktas i alla upphandlingar, vilket innebär att 

de delvis redan uppfyllde kraven för att bli en Fairtrade City. (K Sandberg 2009, intervju 2 

april).  Målet med Örebro Fairtrade City är att öka andelen Rättvisemärkt-produkter som säljs 

i handeln, men även att belysa och öka medvetenheten om hur man idag konsumerar. Hjort 

tror att de initiala drivkrafterna från politikerna som ledde till diplomeringen till en viss del 

hade att göra med att lyfta fram den sociala aspekten av hållbar utveckling. (T Hjort 2009, 

intervju 2 april). 

 

Enligt Jansson har miljöfrågorna länge varit mest uppmärksammade när man talar om hållbar 

utveckling och den sociala aspekten har kommit i andra hand. Arbetet med Rättvisemärkt och 

frågor om etisk konsumtion har gett debatten mer motvikt, ett komplement och en annan 

dimension till fokuseringen på miljöfrågor. Jansson jämför framväxten av rättvis handel med 

”gröna vågen” på 1970-talet och 1990-talets mer organiserade miljöarbete.  

 

”På 70-talet var det gröna vågen. Ut på landet, kompost, jordnära och mycket sådana frågor, 

sedan blev det en svängning. Det var flummigt och nu ska det vara ledningssystem och 

styrdokument.” (M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Jansson menar att de globala frågorna dykt upp de senaste tio åren och att frågor om ”ordning 

och reda”, ”jordisk förankring” och ”socialt engagemang” i hög grad hör ihop och ger en mer 

komplex bild av vad det verkligen handlar om. De sociala och miljömässiga bitarna går inte 

att skilja i dagens globaliserade värld, det är möjligt att enbart arbeta på hemmafronten med 

energieffektivisering och liknande, men då missar man en stor del. Jansson menar även att det 

handlar om solidaritet; att vi har en viss mängd resurser i världen och dessa bör delas mer 

rättvist än vad de gör idag. (M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Styrgruppen 

När det politiska beslutet att Örebro skulle bli Fairtrade City togs kontaktades personer som 

skulle kunna vara intressanta för att arbete med detta och en styrgrupp sattes samman. 

Styrgruppens uppgift är att driva det arbete som ingår för att bli diplomerade enligt 

Rättvisemärkts kriterier (T Hjort 2009, intervju 2 april; Rättvisemärkt 2009b). Följande 

organisationer sitter enligt Rättvisemärkt med i styrgruppen för Örebro Fairtrade City: Ikea, 

Arbetarnas Riksförbund (ABF), Örebro kommun, Örebro Landsting, Världsbutiken Örebro, 

Högskolerestaurangerna AB, Scandic Hotels AB, Café Deed och nätverket Speak. Förutom 

dessa organisationer är Gabriella Blomgren, Kommunalråd (MP) och Mats Gunnarsson, 

politisk sekreterare (MP) i Örebro Kommun medlemmar i styrguppen. (Sveriges Fairtrade 

Cities 2009).  

 

På styrgruppsmötena, som sker cirka en gång i månaden, är de stående punkterna vad som är 

på gång, vad som har hänt sedan sist och vad som ska göras. Styrgruppens arbete handlar 

främst om planering men Hjort informerar även övriga styrgruppsmedlemmar om vad som 

händer gällande Fairtrade City runt om i länet; hur långt andra kommuner har kommit, vilka 
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som planerar att bli diplomerade härnäst och när detta ska ske. Styrgruppens arbete och 

mötesagenda varierar mycket beroende på vilken tid på året det är och vilka kampanjer, och 

aktiviteter som är på gång. När intervjun med Hjort genomfördes var styrguppen i gång med 

att förnya och göra om den årliga inventering som genomförs hos kommunens arbetsplaster, 

kaféer, restauranger och liknande eftersom styrgruppen inte fann den tidigare gjorda 

inventeringen tillfredställande. Anledningen till detta var att inventeringen inte hade skett så 

grundläggande som styrguppen ville, och de fick därför respit från Rättvisemärkt att skicka in 

utvärderingen senare. Dessutom planerades aktiviteter inför World Fair Trade Day den 10 

maj, en global kampanj organiserad av World Fair Trade Organization. (T Hjort 2009, 

intervju 2 april; World Fair Trade Day 2009).  

 

Styrgruppen använder sig inte av några kortsiktiga, kvantitativa mål när det gäller etisk 

konsumtion inom kommunen utan ser det långsiktiga målet som att öka konsumtionen av 

etiskt märkta produkter och medvetenheten kring etiskt handel på kommunens arbetsplaster 

och hos privatpersoner i kommunen. ”Man försöker så ett frö, inte bara för konsumtion på 

arbetsplatsen utan även att de anställda tar med sig värdena hem”. (T Hjort 2009, intervju 2 

april). Styrgruppen har ingen styrelse och medlemmarna väljs inte ut på något speciellt sätt, 

utan alla som vill vara med i styrguppen kan delta. Om någon är intresserad av att göra något 

som är relaterat till Rättvisemärkt eller etisk konsumtion är de välkomna att delta på nästa 

möte. Hjort säger att även om många personer från olika organisationer varit med i 

styrguppen har de aldrig nekat någon att vara med.  

 

Minnesanteckningar och liknande som förs vid styrgruppsmötena är inget som kommunen 

eller andra intressenter för tillfället tar del av men eftersom Hjorts tjänst som samordnare 

förlängs varje år och finansieras av kommunen och landstinget kommer de från och med i år, 

2009, kräva in rapporter och verksamhetsberättelser för hur arbetet med Fairtrade City 

genomförs. (T Hjort 2009, intervju 2 april).  

 

Styrgruppen, med Hjort som huvudansvarig, planerar att bilda en förening för rättvis handel
5
 

för att på så sätt kunna genomföra ett länsövergripande samarbete med andra kommuner i 

Örebro län. Genom ett länsövergripande samarbete, som sträcker sig över kommungränserna, 

vill man skapa ett större arbetsfält och därmed få större genomslag för att kunna öka inköpen i 

offentliga verksamheter och kunskapen om rättviseaspekter när det gäller konsumtion. I och 

med ett länsövergripande samarbete diskuteras det inom styrgruppen huruvida Örebro län 

skulle kunna diplomeras för att få statusen Fairtrade Län. (M Janson, 2009, intervju 2 april).  

 

Syftet med att bilda en fristående förening är att förtydliga att Fairtrade City inte är något för 

offentlig sektor, utan att det är något för alla eftersom kommunen redan innan diplomeringen, 

år 2003, började arbeta med social och etisk hänsyn i sin upphandling (K Sandberg 2009, 

intervju 2 april). Vid bildandet av en förening skulle Örebro kommun inte vara drivande i 

arbetet med Fairtrade City, utan endast medverka som en medlem bland andra (M Janson 

2009, intervju 2 april). Trots detta kommer Örebro kommun, Örebro Landsting samt ABF 

fortfarande vara med och i viss mån finansiera föreningen. Genom att bilda en förening tror 

Jansson och Sandberg att det kan bli lättare för det privata näringslivet att delta på ett annat 

sätt än de gör idag och få in nya aktörer i samarbetet eftersom en förening som står utanför 

kommunen ”öppnar upp lite mer”. Dessutom menar de att detta är positivt eftersom Örebro 

                                                 
5
 Namnet på föreningen är ännu inte klart så vi väljer i texten att kalla den ”Förening för rättvis 

handel” och inte ett namn som har någon direkt koppling till Rättvisemärkt eftersom det är ett 

varumärke.  
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kommun aldrig kan förorda eller premiera någon specifik organisation eller märkning. (K 

Sandberg 2009, intervju 2 april; M Jansson 2009, intervju 2 april). Den nya föreningen 

planerar man att lansera den 10 maj i samband med Fairtrade Day (Fairtrade City Ansökan 

2008). 

 

När det gäller styrgruppens kontakt med Föreningen för Rättvisemärkt har kontakten varit tät 

under åren.  Styrgruppen har haft kontakt med representanter gällande diplomeringen och den 

ansökan som enligt kriterierna måste skickas in varje år för att förnya statusen som Fairtrade 

City, och när det gäller uppstartandet av den fristående föreningen och utbildningar om rättvis 

handel.  (T Hjort 2009, intervju 2 april; M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Örebro kommuns roll i Örebro Fairtrade City 
I och med att Örebro Fairtrade City var ett politiskt initiativ har kommunen haft en stor roll i 

att driva arbetet. I inledningsskedet arbetade en kommunal tjänsteman på 50 procent som 

samordnare för styrgruppen men i januari år 2009 lades funktionen över på ABF och Hjort 

fick tjänsten som samordnare. Det är idag ABF som har ansvaret för samordnarfunktionen 

och de får ett årligt bidrag under fyra år från Örebro landsting och Örebro kommun. (M 

Jansson 2009, intervju 2 april). Anledningen till att Örebro kommun lade över funktionen för 

samordnarrollen var enligt Hjort dels för att kommunen ville ta ett steg tillbaka och lyfta ut 

Fairtrade City på en neutral plattform, och dels av ekonomiska skäl.  

 

”Man tyckte väl att kommunen har tagit initiativet till att det ska bli något och nu borde det 

vara medborgarna som förvaltar det här. Fairtrade City är mer en medborgargrej än att en 

kommunal tjänsteman ska sitta och jobba med det.” (T Hjort 2009, intervju 2 april). 

 

Dock tror Hjort att kommunen inte kan släppa Fairtrade City och styrgruppen helt. Örebro 

kommun har lämnat över samordnarrollen till ABF men sitter fortfarande, med två tjänstemän 

och två politiker, som medlem i styrgruppen och bidrar med ekonomiskt stöd. I nuläget 

finansierar Örebro kommun även den begränsade materialbudget för utåtriktad verksamhet 

som styrgruppen har. (T Hjort 2009, intervju 2 april). När det gäller kommunens roll som 

etisk konsument tror Jansson att kommunen har en viktig roll och därmed kan göra skillnad. 

”En organisation som kommunen är ju en jättestor konsument och det är klart att man är en 

viktig konsument och därför kan ställa mycket högre krav än vad en enskild person kan göra”. 

(M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Näringslivets roll i Örebro Fairtrade City 

Jansson betonar att det är viktigt att kommunen har bra kommunikation med näringslivet och 

att det är viktigt hålla sig ajour med hur näringslivet tänker.  

 

”Ju fler aktörer som håller på med det här och bryr sig om frågorna, desto lättare är det att 

jobba. Det underlättar för alla parter. Alla bidrar med sina respektive delar i ett gemensamt 

arbete. Vi är ju beroende av att några tycker att det här är viktigt, vi kan ju inte sitta här i 

kommunen och bestämma över hur handlarna på stan ska agera.” (M Jansson 2009, intervju 

2 april) 

 

Enligt Sandberg är fördelarna att samarbeta med näringslivet att det blir en bra spridning i 

styrgruppen. Hon säger dock att näringslivet inte alltid är så aktiva i själva arbetet, men att 

några av företagen i styrgruppen är med och planerar kampanjer och på så sätt stödjer arbetet 

(K Sandberg 2009, intervju 2 april). 
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Scandic Hotels AB Örebro blev tillfrågade att delta i styrgruppen i inledningsskedet och 

deltog därefter på två styrgruppsmöten. Sedan dess, på grund av arbetssituationen, är de en 

”passiv medlem” som tar del av styrgruppens arbete via e-post och ställer upp med sponsring 

vid olika kampanjer. (M Björnlund 2009, kontakt via e-post 14 april). Scandic Hotels Örebro 

var bland annat med och sponsrade en hotellnatt som användes som pris när Örebro Fairtrade 

City hade sin omdiplomeringsceremoni på torget i Örebro. Hjort menar att bland annat 

Scandic Hotels Örebro finns med i bakgrunden och ”stöttar - moraliskt och med grejer” men 

att de inte är aktiva i styrguppen. ”Och det kan jag ju förstå, de kanske inte får ut jättemycket 

och de har ju fullt upp med andra grejer också”. (T Hjort 2009, intervju 2 april). 

 

Ikea är enligt Rättvisemärkts lista över styrgruppsmedlemmar med i Örebro Fairtrade Citys 

styrgrupp men enligt Thomas är de inte längre aktiva och han uppger att han slutat skicka e-

post med mötesanteckningar och annan information eftersom de inte hört av sig eller visat 

intresse att engagera sig. (T Hjort 2009, intervju 2 april). När vi kontaktade Erika Olhans, 

medlem och representant från Ikea, uppgav hon att hon hade deltagit i det första 

styrgruppsmötet år 2006 men att hon nu hade bytt arbetsort och därför inte hade någon 

information om Ikea Örebro och Örebro Fairtrade City. (E Olhans 2009, kontakt via e-post 6 

april). 

Högskolerestaurangerna AB är medlem i styrguppen genom representanten Daniel Liljesvahn. 

Högskolerestaurangerna driver 40 restauranger och kaféer i anslutning till universitet och 

högskolor i Uppsala, Stockholm, Gävle, Linköping, Växjö och Örebro. Företagets huvudägare 

är Studentkåren vid Stockholms universitet och de har totalt 200 anställda (Om HÖRS 2009). 

På sin hemsida anger Högskolerestaurangerna att de ”aktivt ska verka för en värld där 

mänskliga behov uppfylls på ett effektivt och rättvist sätt” och företagets restauranger 

erbjuder ett utbud av kaffe, te, choklad och godis som är ekologiskt och etiskt märkta. (Miljö 

Högskoleresturangerna 2009).  

 

Liljesvahn fick en förfrågan från Örebro Fairtrade City att bli medlem i styrguppen som 

representant för Högskolerestaurangerna. Han tyckte det var en bra tanke eftersom 

Högskolerestaurangerna satsar mycket på Rättvisemärkt-produkter och nyligen hade tagit ett 

beslut om att endast sälja Rättvisemärkt kaffe inom företaget, vilket gjorde samarbetet än mer 

intressant. Liljesvahn säger även att han innan deltagandet i styrguppen inte hade så mycket 

kunskap om Rättvisemärkt och därför såg det som ett bra sätt att lära sig mer. Enligt 

Liljesvahn har Högeskolerestaurangerna inte någon speciell roll i styrgruppen, och han säger 

att han idag, på grund av tidsbrist, inte är så delaktig som han ville vara från början och att 

deltagandet i styrgruppens möten sker ”alldeles för sällan”. Högeskolerestaurangerna har i 

och med Örebro Fairtrade City varit med och sponsrat olika evenemang, och Liljesvahn säger 

att en av hans kollegor i Växjö nu fått erbjudande om att sitta med i styrguppen i den 

kommunen vilket Liljesvahn tycker är positivt. Han anser att styrgruppen i Örebro Fairtrade 

City har hittat en bra modell som går att jobba vidare på. Han tror bland annat på att ta in fler 

privata företag i styrgruppen och göra dem mer delaktiga i arbetsprocessen för att kunna nå ut 

med budskapet i större utsträckning. Problemet, enligt honom, är att kommunen i det initiala 

skedet måste vilja satsa hårt på ett sådant här projekt och att det i framtiden kanske till viss del 

skulle bekostas av privata företaget i form av en medlemsavgift för att får sitta med i 

styrgruppen. (D Liljesvahn 2009, kontakt via e-post 4 maj).  

 

Hjort medger att styrgruppen har haft problem med att få representanter från näringslivet att 

stanna kvar i styrguppen och få dem att känna att de får ut något av det som styrguppen 

arbetar med. Näringslivet har till exempel inte så stort intresse av att vara med i styrgruppen 

och planera utåtriktade verksamheter på torget. För att få näringslivet och företagare att i 
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större grad engagera sig i styrgruppen har Hjort tankar på att utveckla styrgruppsmötena. För 

tillfället sker möten i styrguppen cirka en gång i månaden, men enligt Hjort skulle det vara 

bättre om styrguppen träffades mer sällan och då bjuder in de företag som var med i 

styrgruppen när den startade, bland annat Scandic Hotels Örebro. Om styrgruppen skulle 

träffas mer sällan och i stället arbeta i arbetsgruppen tror Hjort att det skulle vara lättare att få 

in fler representanter från näringslivet och på så sätt få mer bredd i styrguppen. (T Hjort 2009, 

intervju 2 april). 

 

Informationsspridning och kommunikation 

Enligt Hjort sker kommunikationen av arbetet med Fairtrade City på många olika sätt och 

styrgruppen försöker vara med i olika sammanhang för att visa upp sig. Föreläsningar och 

utbildningar är stående inslag i informationsspridningen och nyheter angående Fairtrade City 

kommuniceras via Örebro kommuns hemsida och får ibland uppmärksamhet via lokala 

tidningar som 019, Örebroaren och Örebro Allehanda. (T Hjort 2009, intervju 2 april).  

 

Aktiviteter 

Den 22 september år 2007 hölls en diplomeringsceremoni på Stortorget i Örebro där 

kommunalrådet Gabriella Blomgren (MP) tog emot ett diplom från Föreningen för 

Rättvisemärkt. Under ceremonidagen ordnade Örebro Fairtrade City flera olika aktiviteter, 

bland annat orientering, tipspromenad, modevisning och tal. Det bjöds även på Rättvisemärkt-

glass och kaffe, och Fairtrade City Örebros kampanjprofil, Millencolins ett skatepunkband 

från Örebro deltog. Om Örebro kommun från år till år lyckas behålla sin status som Fairtrade 

City sker en omdiplomeringsceremoni. Enligt Hjort har Örebro Fairtrade City valt att ha ett 

”jippo” kring detta för att visa att kommunen levt upp till kriterierna och visa för 

kommunmedborgarna att ”kolla nu får vi vara Fairtrade City ett år till!”. (T Hjort 2009, 

intervju 2 april).  

 

Styrgruppen har även deltagit i den årliga marknadsdagen ”Marknadsafton” som arrangeras i 

Örebro varje år och som innebär diverse aktiviteter såsom musik, dans, marknadsknallar, 

uppträdanden och specialerbjudande runt om i stadens affärer (Marknadsafton 2009). 

Styrgruppen har vid detta tillfälle varit med och visat upp Rättvisemärkt-produkter, haft 

provsmakning av choklad, klädvisningar och delat ut informationsbroschyrer (K Sandberg 

2009, intervju 2 april; M Janson intervju 2 april).  

 

Fairtrade Fokus är en rikstäckande kampanj som under två veckor årligen arrangeras av 

organisationen Rättvisemärkt. Kampanjen innehåller inslag av diverse aktiviteter, från 

produktevents runt om i Sveriges städer, till butikskampanjer och medial uppmärksamhet. 

(Fairtrade Fokus April 2007, 2009). Örebro Fairtrade City anordnade under dessa veckor ett 

antal aktiviteter runt om i Örebro, bland annat höll de föreläsningar, bjöd på Rättvisemärkt 

cola och choklad på en vernissage och på Örebro universitet, medverkade i lokalradion och 

höll ambassadörsutbildningar på en folkhögskola i länet (T Hjort 2009, intervju 2 april; 

Fairtrade City Ansökan 2008). 

 

I samband med Hard Rain- utställningen, en fotoutställning av fotografen Mark Edwards med 

fokus på miljö och demokrati i september år 2008, anordnade styrgruppen aktiviteter kring 

Rättvisemärkt och etisk handel (T Hjort 2009, intervju 2 april; Hard Rain - utställning med 

miljö och demokrati i fokus 2008). Styrgruppen har även delat ut rosor och choklad på Ikea 

och Örebro Universitet i samband med Alla hjärtans dag samt anordnar ”homeparties” hos 

privatpersoner där man informerar om Rättvisemärkt och etisk konsumtion (K Sandberg 

2009, intervju 2 april). 
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Figur 3. Information om Fairtrade City i broschyr utgiven av Örebro kommun 

 

Källa: Jansson 2007, Vi påverkar ständigt vår miljö. Om miljöengagemang i praktiken, 

Örebro kommun 

 

 

Föreläsningar och utbildningar 

Under år 2008 hölls cirka 150 föreläsningar om rättvis handel för sammanlagt 3000 personer 

inom både kommunal och privat sektor samt till allmänheten, och i viss utsträckning inom 

Örebro län. Enligt Hjort är information och kunskap avgörande för att öka konsumtionen av 

etiska produkter.  

 

”Jag tror inte att det finns så många människor som är genuint onda och som tänker: ’det är 

rätt att kränka mänskliga rättigheter för att få köpa billiga produkter, det gillar jag’ utan det 

handlar om okunskap” (T Hjort 2009, intervju 2 april). 

 

Genom föreläsningar och utbildningar vill styrgruppen informera människor om hur det ligger 

till och att de kan göra skillnad (T Hjort 2009, intervju 2 april). Jansson anser att 

informationsspridning är essentiellt för att öka konsumtionen och medvetenheten kring rättvis 

handel. ”Det är ju det där att det måste synas tror jag för att det ska ha något genomslag” (M 

Janson 2009, intervju 2 april). Hjort håller även så kallade ambassadörsutbildningar som 

riktar sig till personer som på frivillig basis vill använda sin konsumentmakt och informera 
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om Rättvisemärkt på sin lokala ort (Ambassadörsutbildning 2009). Föreläsningar och 

utbildningar är en del av förankringsarbetet styrgruppen bedriver. Hjort menar att eftersom 

Fairtrade City är ett politiskt beslut, är det viktiga att förankra arbetet bland kommunens 

medborgare så att de vet varför kommunen arbetar med Fairtrade City. (T Hjort 2009, intervju 

2 april). Enligt Sandberg är andra kommuner som själva planerar att diplomera sig som 

Fairtrade City intresserade av Örebro Fairtrade Citys arbete (K Sandberg 2009, intervju 2 

april). Hjort arbetar till exempel i andra delar av Örebro län med att starta upp styrgrupper i 

andra kommuner, bland annat i Hallsberg och Kumla (T Hjort 2009, intervju 2 april).  

 

Kampanjpersoner 

Örebro kommun har valt att använda sig av skatepunkbandet Millencolin som 

kampanjpersoner för Fairtrade City. Som kampanjpersoner är Millencolin Örebro Fairtrade 

Citys ansikte utåt. Örebro Fairtrade City använde sig bland annat av affischer med 

Millencolin under diplomeringscremonin med texten: ”Millencolin väljer Rättvisemärkt” 

(Rättvisemärkt 2009c). Bandet var även med i tävlingar i samband med diplomeringen samt 

signerade skivor och affischer.  

 

”Vi tyckte att det var roligt att ha Millencolin som kampanjpersoner eftersom miljö och social 

hänsyn lätt kan bli tråkigt och präktigt. Sedan är det ju den målgruppen vi bland annat vill 

rikta oss till eftersom det är de som är framtiden.” (K Sandberg 2009, intervju 2 april). 

 

Örebro kommuns hemsida – Fairtrade City, ”Rättvisemärkt stad” 

Örebro Fairtrade City använder sig av en hemsida på Örebro kommuns webbplats för att 

kommunicera arbetet med Fairtrade City till kommunens invånare. På hemsidan publiceras 

nyheter, kontaktinformation till styrgruppen samt händelser och aktiviteter som är på gång 

inom kommunen. Hemsidan planeras även att användas för att nå ut till media angående 

arbetet med Fairtrade City. (M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Enligt kriterierna ska Örebro Fairtrade City varje år skicka en förnyad ansökan för att 

upprätthålla sin status som Fairtrade City. Denna ansökan innehåller information om vilka 

förändringar och förbättringar som skett inom kommunen gällande informationsspridning och 

etisk konsumtion. Nedan följer en sammanfattning av övriga händelser relaterade till Örebro 

Fairtrade City under år 2008 (Fairtrade City Ansökan 2008): 

 

 två personer i styrgruppen har utbildats till ambassadörer 

 information om fria föreläsningar om Rättvisemärkt och etisk konsumtion har spridits 

via kommunens hemsida samt i alla kommunanställdas lönekuvert 

 personal på ICA, Världsbutiken och en eko-butik i kommunen har utbildats till 

ambassadörer 

 Örebro Fairtrade City har noterat ett ökat intresse från butiker att få besök av 

ambassadörer som bjuder på produkter 

 sammanlagt har 70 nya ambassadörer utbildats i Örebro kommun. 

Etisk upphandling inom kommunen 

Örebro kommun har en policy om offentlig upphandling som innehåller riktlinjer utöver det 

som lagen om offentlig upphandling specificerar. Denna policy gäller för ”extern upphandling 

och inköp av varor och tjänster samt entreprenader” (Örebro kommun 2007, s. 1). Visionen 

med upphandlingspolicyn är att den ska bidra till ”Örebro kommuns ställning som den 

miljöanpassade, socialt och ekonomiskt hållbara kommunen” och ska uppnås genom (Örebro 

kommun 2007, s. 1): 
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 upphandling med god tillämpning av lagar och regler, anskaffning av varor och 

tjänster, så att det bidrar till god ekonomisk hushållning 

 miljökrav så att tillgång till inköp av miljöanpassade produkter ökar  

 hänsyn till den sociala dimensionen i kommunernas gemensamma miljöpolicy och de 

särskilda utförandevillkor för tjänster som arbetats fram i form av 

antidiskrimineringsklausuler 

 främjande av samordnade och effektiva transporter 

 fortsatt införande av e-handel i kommunen 

 

Upphandlingsenheten har sedan år 2003 arbetat med miljökrav och social hänsyn i alla 

upphandlingar inom kommunen. På grund av detta var det naturligt att någon från 

upphandlingsenheten skulle vara medlem i styrguppen. Sandberg menar att Fairtrade City bör 

vara ”någonting för medborgarna” eftersom etisk konsumtion är något som 

upphandlingsenheten på Örebro kommun redan sedan tidigare arbetar med. (K Sandberg 

2009, intervju 2 april). Upphandlingsmässigt är den största nackdelen med Fairtrade City att 

Örebro kommun aldrig kan prioritera eller förespråka en viss märkning. Detta problem har 

lösts genom att kriterierna för Fairtrade City anger: ”Rättvisemärkt-produkter eller 

motsvarande” (Rättvisemärkt 2009b, s.6). Andra kommuner i landet har blivit kritiserade för 

att favorisera Rättvisemärkt på grund av valet av ett specifikt varumärke men inom Örebro 

kommun försöker man gardera sig mot detta genom att i sin kommunikation använda 

uttrycket ”konsumtion av etiska varor” eller ”etiskt märkta varor”. (K Sandberg 2009, intervju 

2 april). 

 

Inventering 

En central del i kriterierna för att få statusen som Fairtrade City är inventeringen av 

Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande inom kommunen. Genom inventeringen mäts även 

de framsteg som görs. Inventeringen genomförs genom att representanter går ut till ett antal 

arbetsplatser, butiker, restauranger och kaféer som har ett utbud av Fairtrade produkter och 

ställer frågor kring utbudet och försäljningen. Denna inventering är dock inte heltäckande. (K 

Sandberg 2009, intervju 2 april). Upphandlingsdelen inom den offentliga sektorn är den del 

som kommunen har exakta siffror på. I tabell 2 redovisas Örebro kommuns konsumtion av 

Rättvisemärkt-produkter och motsvarande år 2007 och år 2008 uträknat per produktgrupp.  

 

 

Tabell 2. Örebro kommuns konsumtion av etiskt märkta produkter år 2007 och år 2008 

 

 År 2007 År 2008 Förändring 

Produkt kg kg % 

Råsocker, strö 16 10 - 37,5% 

Kaffe 832 2 657 +219,4% 

Te 3 6 +100% 

Bananer 109 288 +164,2% 

 

Källa: E Rung 2009, kontakt via e-post 6 april; Örebro Fairtrade City Ansökan 2008 

 



 45 

Styrgruppen för i dagsläget en diskussion kring att göra inventeringen inom näringslivet mer 

noggrann. Hjort menar att det har funnits tankar på att använda någon form av enkäter för att 

lättare kunna sammanställa data om butikernas utbud och försäljning. Enkäter skulle ge en 

mer standardiserad mätning jämfört med den inventering som sker idag där det är svårt att se 

skillnad från år till år. Att göra en inventering där man frågar olika matbutikkedjor i 

kommunen kring deras resultat anser Hjort skulle vara intresserant eftersom det skulle 

möjliggöra en jämförelse med försäljningen i Örebro kommun jämfört med riket i helhet. En 

sådan jämförelse skulle dock kräva mycket av de lokala handlarna. (T Hjort 2009, intervju 2 

april).  

 

Fördelar och nackdelar med Örebro Fairtrade City-diplomeringen 

Fairtrade City-diplomeringen innebär ett antal olika fördelar för Örebro kommun och kan till 

viss del förklara varför kommunen väljer att jobba med diplomeringen. Enligt Sandberg är 

den främsta anledningen att Fairtrade City-diplomeringen ger kommunen ”goodwill”, men 

hon tycker att det är viktigt att kommunen inte bara pratar om vad de gör utan genom denna 

diplomering även visar att de agerar. (K Sandberg 2009, intervju 2 april). Även Hjort tror att 

Fairtrade City-diplomeringen till en viss del har att göra med goodwill, men även att den 

hjälper till att skapa ett rent samvete kring kommunens konsumtion. Diplomeringen möjliggör 

dessutom det arbete som styrgruppen utför eftersom arbetet inom styrgruppen annars inte 

skulle ha existerat. En annan fördel är att samarbetet med Rättvisemärkt sköter kontrollen av 

producenterna så att de exempelvis följer ILO:s kärnkonvention om mänskliga rättigheter i 

arbetslivet. För en liten kommun som Örebro är det annars svårt att se till att varor är gjorda 

på ett etiskt acceptabelt sätt. (T Hjort 2009, intervju 2 april).  

 

”Vi kan inte skicka iväg folk till alla möjliga ställen och se om det verkligen stämmer, utan vi 

förlitar oss på de här produkterna som är certifierade och vet att det bygger på revision och 

regelbundna kontroller” (M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Rättvisemärkt har kunskap om certifieringsarbetet, men även marknadsföringsmässigt 

kunskap som Örebro kommun själva saknar. Rättvisemärkts logotyp är även den viktig för 

Örebro kommun eftersom den är igenkänd och för att människor förknippar den med 

någonting positivt. Tidigare har man inom kommunen använt sig av uttryck som ”etisk 

konsumtion”, men detta har, enligt Jansson, inte lika mycket styrka som Rättvisemärkts 

logotyp. (M Jansson 2009, intervju 2 april). 

 

Fairtrade City- diplomeringen innebär även ett antal nackdelar för kommunen, framförallt har 

detta att göra med samarbetet med varumärket Rättvisemärkt. (K Sandberg 2009, intervju 2 

april; M Jansson 2009, intervju 2 april; T Hjort 2009, intervju 2 april). Genom samarbetet 

med Rättvisemärkt är det mycket strikt hur kommunen får använda Rättvisemärkts 

varumärke. Kritik av Rättvisemärkt har även uppmärksammats i Sveriges Televisions 

program Uppdrag Granskning i och med dokumentären ”Bittra smaken av te” där 

arbetsförhållandena på de teplantager där te som säljs som Rättvisemärkt, inte skiljer sig från 

arbetsförhållanden för de teodlare som jobbar på plantage som inte är Rättvisemärkt. (Bittra 

smaken av te 2008). Örebro kommuns samarbete med Rättvisemärkt innebär därför att de är 

känsliga för den kritik som organisationen får eftersom kommunen valt att samarbeta med 

dem. (M Jansson 2009, intervju 2 april). På frågan om kommunen mött någon kritik angående 

sitt arbete med Fairtrade City och att Örebro kommun satsar pengar på att hjälpa människor i 

låginkomstländer i stället för att satsa de resurserna på sina egna kommunmedborgare är ingen 

diskussion som dykt upp.  
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”Jag tror inte att det är någon som tänker tanken att man struntar att ta hand om människor i 

Örebro kommun som far illa i förmån till någon i tredje världen, att man antingen ska hjälpa 

folk i tredje världen via det här eller så ska man inte bry sig om örebroarna som far illa. Det 

är inte samma diskussion över huvudtaget.” (M Jansson 2009, intervju 2 april). 
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6. Analys 
 

I detta kapitel redovisar vi den analys vi gjort av vårt insamlade emiriska material med hjälp 

av de teorier vi presenterat i kapitel tre. De frågeställningar vi besvarar är: Varför arbetar 

Örebro kommun med diplomeringen Fairtrade City och är Fairtrade City ett verktyg för att 

arbeta med hållbar utveckling? 

 

6.1 Varför arbetar Örebro kommun med diplomeringen Fairtrade City? 

Anledningarna till att Örebro kommun valde att bli en Fairtrade City kan vara många och se 

olika ut beroende på ur vilket perspektiv man väljer att behandla frågan. Vi har i vår uppsats 

utgått från ett institutionellt perspektiv. Detta på grund av att Fairtrade City framförallt är 

relaterat till Örebro kommuns relationer med omgivningen. Utifrån vårt empiriska material 

och de teorier som ligger till grund för vår uppsats har vi analyserat Örebro Fairtrade City 

som ett resultat av:  

 

1) att Örebro kommun genom Fairtrade City vill vara med och påverka sin omgivning och 

genom att engagera sig i etiska frågor vara med och skapa förändring  

 

2) att Örebro kommun blir påverkade av sin omgivning genom isomorfism gällande sitt 

arbetssätt för hållbar utveckling 

 

3) att Örebro kommun genom att arbeta med etiska frågor vill bli uppfattade som legitima av 

sin omgivning 

 

Örebro kommuns vilja att vara med och påverka sin omgivning och skapa förändring 

Organisationer som har valt att engagera sig för etisk konsumtion genom att ha en 

representant med i styrgruppen för Fairtrade City Örebro kan ses som politiska ekonomiska 

organisationer (PEO) eftersom de på detta sätt fokuserar på andra aspekter än 

vinstmaximering (Söderbaum 2008). Att ha en representant med i styrguppen och delta på de 

möten som sker varje månad samt delta i de aktiviteter som ingår i kriterierna för Fairtrade 

City kostar pengar för företagen och kommunen, både i form av arbetstidsrelaterade resurser 

samt i form av sponsring. När det gäller organisationernas val att servera Rättvisemärkt, eller 

motsvarande, kaffe, te, bananer eller socker innebär även detta en merkostnad. Denna vilja att 

betala mer för produkter som producerats på ett etiskt godtagbart sätt och med sina resurser 

delta i spridningen av kunskap om etisk handel är ett sätt för organisationerna att visa att de 

fokuserar på andra aspekter än vinstmaximering. Medlemsorganisationerna, sedda som PEO, 

har även i och med Örebro Fairtrade City tagit ett politiskt ställningstagande för rättvis handel 

och etisk konsumtion. 

 

De enskilda individer som ingår i styrgruppen för Fairtrade City Örebro kan ses som politiska 

ekonomiska personer (PEP). Dessa individers vilja att delta i styrgruppen kan enligt 

Söderbaum (2008) ses som en del av deras ideologiska orientering, det vill säga att de tror på 

rättvis handel som ett sätt att skapa förändring för hållbar utveckling. Medlemmarna sedda 

som PEP drivs av interna incitament såsom känslor och ansvar. Som medlem i styrgruppen är 

individen, i enlighet med synen på individer som PEP, en potentiell ansvarig aktör som har 

möjlighet att påverka i den roll hon eller han har i styrgruppen men som även påverkas av de 

sociala, institutionella och fysiska sammanhang hon eller han befinner sig i. Detta kan vara 
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som privatperson, i sin yrkesroll eller som medlem i styrgruppen. Eftersom alla medlemmar i 

styrgruppen representerar en särskild organisation och vårt empirimaterial utgår från de 

organisationer respektive medlem presenterar är det svårt att analysera dem endast som PEP. 

Det är möjligt att organisationerna, PEO, är de som är drivande i frågorna angående Fairtrade 

City-engagemanget, men det är även möjligt att det är de enskilda PEP som är eldsjälarna som 

driver arbetet inom sin organisation. 

 

Organisationers agerande som PEO kan även ses inom ramen för CSR, det vill säga att 

Örebro kommun och de övriga organisationerna involverade i styrgruppen tar ett frivilligt 

ansvar utöver vad som regleras juridiskt gällande sociala frågor. I fallet med Fairtrade City 

gäller detta att leva upp till de kriterier som fastställts av Rättvisemärkt för att erhålla statusen 

som en Fairtrade City. När organisationer väljer att arbeta med CSR kan det ses som ett 

frivilligt sätt att ta en aktiv roll och medverka för att vara med och forma och förändra 

världsordningen (Sahlin-Andersson 2006). Vi har tidigare nämnt att beslutet att bli Fairtrade 

City helt och hållet var ett frivilligt politiskt beslut och bygger därför inte på kritik mot 

kommunen utan kan snarare ses som ett sätt för kommunen att uttrycka att de är starka och 

legitima. Örebro kommun kan och vill vara med och påverka den aktuella situationen 

gällande oacceptabla arbetsvillkor och minimala löner för bland annat kaffe-, te-, och 

bananproducenter. Örebro Fairtrade City kan dock inte ses om ett direkt handlande för att 

skapa förändring utan bygger på samarbete med organisationen Rättvisemärkt. Med direkt 

handlande menar vi att Örebro Fairtrade City inte har något direkt inflytande över hur 

produktionen sker, utan endast kan fungera som ett stöd för detta. Ett företag som producerar 

något har däremot möjlighet att påverka sina underleverantörer och på så sätt direkt reglera 

och fokusera på mänskliga rättigheter och acceptabla arbetsförhållanden i länder med svaga 

ekonomier. Enligt Sahlin-Andersson (2006) kan man här se en förändring gällande staters, det 

civila samhället och organisationers gränser. Initiativet till Örebro Fairtrade City blir ett sätt 

för Örebro kommun att genom sina lokala policys, sin informationsspriding och konsumtion 

vara med och påverka det som sker på en global nivå, det vill säga stödja arbetet för en mer 

rättvis handel och på det sättet utöka sina gränser för agerande. 

 

Hur Örebro kommuns agerande påverkas av faktorer i omgivning genom isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) talar om den ökande homogeniseringen som håller på att ske i 

samhället. Många organisationer möter likartade omgivingsförhållanden och detta kan göra 

det svårt för dem att skilja sig från andra organisationer. Kommuner som organisationer kan 

tänkas likna andra kommuner och därmed möta liknande omgivingsförhållanden. DiMaggio 

och Powell (1983) beskriver tre olika typer av isomorfism. Vi menar att två av dessa kan ses 

som orsaker till att Örebro kommun valde att diplomera sig som en Fairtrade City. Dessa är 

likriktande regler och likriktande förväntningar.  

 

Örebro använder sig idag av likriktande regler som är påtvingade organisationen, till exempel 

regeringens miljömål. Fairtrade City-diplomeringen har dock inte blivit påtvingad utan kan 

ses som ett mildare tryck från Rättvisemärkt. Idag har samhället ett ökande intresse när det 

gäller frågor som rör etisk konsumtion och Fairtrade City-diplomeringen kan därmed ses som 

en anamning av samhällets kulturella värderingar.  

 

När det gäller etisk konsumtion kan det stå i kontrast med de effektivitetsmål en organisation 

vill möta. Rättvisemärkt-bananer är till exempel dyrare att köpa in än konventionella bananer. 

Detta kan skapa en problematik i och med att det blir svårt att definiera när en kommun är 

etisk i sina inköp. Är det etisk när alla inköp är Rättvisemärkt, eller motsvarande, eller när två 

procent är det? DiMaggio och Powell (1983) anser att om man som organisation möter 
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tvetydiga mål kan ett enkelt sätt att möta dessa vara att härma andras beteende i samma fråga 

där de hittat en tillsynes framgångsrik lösning. Enligt detta synsätt kan Örebro kommuns 

arbete med Fairtrade City-diplomeringen tänkas vara ett resultat av detta.  

 

Tidigare hade kommunen arbetat med social hänsyn i sin upphandling men detta var inget 

som aktivt kommunicerades till medborgarna. Enligt våra respondenter är anledningen till 

detta att det varit svårt att hitta ett sätt att sprida kunskap om etisk handel. Konceptet Fairtrade 

City har underlättat detta arbete och dessutom strukturerat upp detta i klara mål som är lätta 

att anamma. Dimaggio och Powell (1983) menar att företagsledare aktivt söker efter 

framgångsrika koncept som de kan implementera i den egna organisationen. Rättvisemärkt är 

en märkning som många känner igen till skillnad från det mer generella uttrycket ”etiskt 

märkta produkter”. Dessutom hade Fairtrade City år 2006 redan anammats av tre andra 

svenska kommuner, och hundratals städer och kommuner internationellt.  

 

Det kan även ses som att Örebro vill vara lik andra framgångsrika kommuner för att själva ses 

som pionjärer när det gäller hållbarhetsarbete. För att kunna framställa sig själv som 

framgångsrik är det viktigt att organisationer har en gemensam mätpunkt. Om kommunen 

enbart skulle använda sig av inköp av etiska produkter skulle det vara svårt att jämföra sig 

med andra. Genom att använda sig av den gemensamma nämnaren Fairtrade City underlättas 

detta arbete. Örebro kommun är en kommun med mål att ligga i framkanten när det gäller 

hållbarhetsfrågor och det skulle bli svårt att presentera kommunen som en föregångare när det 

gäller ekonomisk, social och ekonomisk hållbar utveckling om man inte skulle anamma 

koncept som omgivningen finner framgångsrika.  

 

Fairtrade City-styrgruppen arbetar inte mot något specifikt långsiktigt mål. I övrigt uttrycks 

både kommunens långsiktiga strategiska miljömål och dess mål kring offentlig upphandling 

idag i relativt vaga termer. DiMaggio och Powell (1983) har en hypotes att desto osäkrare 

relation mellan mål och medel är, desto större chans finns det att den egna organisationen 

försöker efterlikna andra mer framgångsrika organisationer. Idag uttrycks hållbar utveckling i 

vaga mål. Definitionen av hållbar utveckling i ”Vår gemensamma framtid”, som är en 

vedertagen definition, exemplifierar detta. Det är därför svårt att dels skapa långsiktiga mål 

och se medlen med vilka dessa bör uppnås. På grund av detta så kan Örebro kommun tycka 

att det kan verka tryggt att arbeta med koncept som andra tillsynes framgångsrika kommuner 

använder. DiMaggio och Powell (1983) skriver att en anledning till homogenisering inom 

organisationer även kan vara avsaknaden av andra alternativ. Anledningen till att Örebro 

valde Fairtrade City-diplomeringen kan såldes vara ett resultat av att det helt enkelt inte fanns 

några andra färdiga modeller med fokus på etisk handel att arbeta efter. 

 

Örebro Fairtrade City kan liknas vid en trend där en organisations intresse att leva upp till 

krav från intressenter förmedlas genom konsulter, standardiseringsorgan och liknande 

(Sahlin-Andersson 2006). Genom det här synsättet kan Rättvisemärkt ses som den 

organisation som utvecklat konceptet Fairtrade City i Sverige och förmedlat det till Sveriges 

kommuner som ett sätt för landets kommuner att leva upp till krav gällande social och 

miljömässig hänsyn. Fairtrade City är ett koncept bland andra att sprida kunskap om etiska 

frågor i jämförelse med bland annat KRAV-certifiering, Svanenmärkta butiker, Grönflagg, 

Miljödiplomering och ISO 14001-certifiering, och som fungerar som spridare och bärare av 

nya management-modeller. 

 

Uppbyggnaden av konceptet Fairtrade City kan ses som ett ramverk av mjuka regler, det vill 

säga standarder som i hög grad är baserade på frivillighet och där en otillfredsställande 
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uppfyllelse inte innebär några rättsliga följder eller sanktioner. Om Örebro Fairtrade City 

skulle brista i sin uppfyllelse av de kriterier som fastställts av Rättvisemärkt mister 

kommunen sitt diplom och sin status som Fairtrade City. Som nämnts i tidigare kapitel (se 

kapitel 4.4 Fairtrade City) måste Örebro Fairtrade City år till år uppfylla de kriterier som är 

fastställda för att få behålla statusen som Fairtrade City. Enligt Sahlin-Andersson (2006) sker 

det ofta en dialog mellan de som är reglerade och de som regleras när det gäller mjuka regler. 

I intervjuer med Jansson och Hjort framgår det att kontakten varit tät mellan styrgruppen och 

Föreningen för Rättvisemärkt vilket kan ses som en dialog mellan de som reglerar 

(Föreningen för Rättvisemärkt) och de som blir reglerade (Örebro Fairtrade City). Vi kan 

även här se att de skett en förändrad relation mellan vem som reglerar vem. Tilling (2008) 

talar om ”omvänd miljöstyrning”, där statliga myndigheter gått från att vara de kontrollerande 

till att bli de kontrollerade. Detta är fallet med Fairtrade City, där den privata aktören 

Rättvisemärkt utformar regler för en kommunal verksamhet. 

 

Enligt Sahlin-Andersson (2006) är denna trend snarare driven av utbud än av efterfrågan 

eftersom modellerna utvecklas på ett sådant sätt som gör det attraktivt för organisationer att 

implementera dem. När det gäller konceptet Fairtrade City gör de tydligt redovisade 

kriterierna det enkelt för kommunen att veta vad som gäller för att erhålla statusen som 

Fairtrade City. En tät kontakt med Föreningen för Rättvisemärkt underlättar för kommunen att 

arbeta med diplomeringen då representanter från Rättvisemärkt ger stöd till arbetet. 

Rättvisemärkt erbjuder även den kunskap de har gällande informationsspridning genom sina 

kommunikatörer och de utbud av material som finns tillgängligt i form av Rättvisemärkt-

logtypen, informationsbroschyrer, upplägg för ambassadörsutbildningar och det organiserade 

kampanjarbete som finns färdigt att arbeta med, bland annat Fairtrade Fokus och World 

Fairtrade Day. Diplomeringsceremonin som sker när kommunen uppfyllt kriterierna och den 

omdiplomeringsceremoni som sker varje år kommunen lyckas uppfylla dem igen, är 

organiserade av Föreningen för Rättvisemärk. Alla dessa utarbetade och förpackade delar gör 

konceptet Fairtrade City till ett lättimplementerat och attraktivt arbetssätt som är enkelt för 

kommunen att ta till sig och arbeta efter. 

 

Örebro kommun existerar i en komplex omgivning och det finns många aktörers intressen 

som måste beaktas. Fairtrade City-diplomeringen är ett sätt för kommunen att försöka 

tillgodose dessa. Det är ett beslut som kommunen tror kommer leda till ett effektivt sätt att 

arbeta med dessa frågor på grund av att andra framgångsrika kommuner implementerat detta 

framgångsrikt. Det är svårt att vara annorlunda och motarbeta trender som sker i 

omgivningen. Ett koncept som skulle vara skapat av den egna organisationen må vara 

effektivt internt, men kan skapa problem med organisationens externa relationer. 

 

Örebro kommuns strävan att bli uppfattade som legitima av sin omgivning  

Meyer och Rowan (1977) diskuterar hur organisationens kringliggande omgivning kan 

påverka organisationer att implementera diverse olika tjänster, policys och program. De 

menar vidare att genom att tillgodose krav från omgivningen så får en organisation legitimitet, 

och detta i sin tur underlättar de externa relationerna. Brunsson (1989) menar att 

organisationer förutom att producera varor eller tjänster även måste skapa legitimitet för att 

uppfattas som rimliga, effektiva, rättvisa, rationella och moderna. Om en organisation inte 

bryr sig om detta kan det finnas en risk för att den uppfattas som excentriskt, gammalmodig, 

opålitlig eller som en dålig arbetsgivare. 

 

Örebro kommuns beslut att upphandla och köpa in Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande 

som en del av det totala inköpet innebär att de får legitimitet från det kringliggande samhället. 
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Kommunen är inte bara beroende av sin omgivning på det sätt som Meyer och Rowan (1977) 

beskriver utan de består även av personer som delar omgivningens åsikter och är speciellt 

beroende av omgivningens förtroende i och med kommunens roll i en representativ 

demokrati. Rättvisemärkts försäljningsökning nationellt visar en klar ökning av människors 

intresse för att konsumera etiska produkter. Detta ökande intresse kan kopplas till framväxten 

och populariteten för Fairtrade City-konceptet, och ses som ett resultat av intresset från den 

allmänna opinionen. Fairtrade City är ett verktyg som stöds av opinionen och kan således 

tänkas vara effektivt då det legitimerar Örebro kommun. Fairtrade City-diplomeringen är inte 

anammad av Örebro kommun på grund av den skapar en intern effektivitet, utan framförallt 

på grund av att den underlättar relationerna med omgivningen. Meyer och Rowan (1977) 

beskriver att många policys implementeras på grund av den allmänna opinionen, åsikter hos 

viktiga personer och social prestige.  

 

Sahlin-Andersson (2006) förklarar populariteten för management-modeller, likt Fairtrade 

City-konceptet, som ett sätt för en organisation att framstå som legitim och attraktivt för 

medarbetare, samarbetspartners och kunder. Örebro kommun framhåller idag sig själva som 

en kommun som satsar mycket resurser på hållbar utveckling. Gällande Fairtrade City kan 

man tänka sig att kommunen genom Fairtrade City-diplomeringen ytterligare vill framstå som 

en modern och etisk kommun som tar ansvar, och på detta sätt kan locka till sig företag, 

invånare och samarbetspartners. De företag som valt att ingå som medlemmar i styrgruppen 

kan även de ses som organisationer som vill påvisa att de arbetar med etiska frågor och 

därmed få legitimitet.  

 

Enligt de intervjuer vi genomfört med representanter för styrgruppen och de frågor vi ställt till 

företagen som är medlemmar verkar många av företagen ha ett ”passivt” medlemskap, det vill 

säga att de i viss mån deltar i de aktiviteter som anordnas och ställer upp med sponsring, men 

att de inte är aktiva på de styrgruppsmöten som hålls. Sahlin-Andersson (2006) menar att 

management-modeller ofta handlar mindre om dess egentliga funktion, än om hur det får 

organisationen att framstå. Eftersom Fairtrade City är ett koncept som de senaste åren spridit 

sig kan man tänka sig att ett medlemskap i en styrgrupp blir ett sätt att visa upp sin 

organisation som en organisation som engagerar sig i etiska frågor, även om medlemskapet i 

sig inte är så aktivt.  

 

6.2 Fairtrade City - ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling? 
Den sociala aspekten av hållbar utveckling handlar bland annat om att förändra politik och 

enskilda individers beteende för att skapa ett mer integrerat förhållande mellan fattiga och rika 

(Lafferty & Lanhelle 1999). Att väcka intresse och sprida information kring etisk handel och 

etisk konsumtion är ett sätt att skapa en samhällsdebatt kring dessa frågor. Även 

fattigdomsaspekten är en viktig aspekt av hållbar utveckling. Genom att konsumera etiskt 

märkta produkter ges konsumenter i höginkomstländer möjligheten att vara med och bekämpa 

fattigdom och skapa utvecklingsmöjligheter för bönder i fattiga delar av världen. 

 

Ett sätt att inom ramen för hållbar ekonomi arbeta med hållbar utveckling är enligt 

Söderbaum (2008) att individer, organisationer, kommuner och städer går från att endast fatta 

beslut av självintresse till att ta beslut där etik och ideologi kan resultera i beslut som även är 

bra för andra individer på både lokal, nationell och global nivå. Enligt detta synsätt är etisk 

konsumtion ett sätt att arbeta med hållbar utveckling. Etisk konsumtion är ett av 

huvudkriterierna för att erhålla statusen som Fairtrade City. Rättvisemärkt-produkter och 

motsvarande etiska produkter har ett högre pris än konventionellt producerade varor, eftersom 
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de extra kronor konsumenten betalar ska ge producenten ett skäligt pris för sin vara och 

dessutom bidra till att bygga upp det lokala samhället. I och med Fairtrade City väljer Örebro 

kommun och övriga organisationer i styrgruppen att konsumera dessa dyrare produkter. Detta 

är ett sätt för kommunen och övriga organisationer att genom Fairtrade City gå från att endast 

agera i självintresse till att lägga in etiska bedömningar i sitt beslutsfattande gällande 

konsumtion. Genom detta agerande är Örebro Fairtrade City med och påverkar på en global 

nivå, utanför Örebro kommuns geografiska gräns.   

 

Lokalt och nationellt kan förändringar gällande etisk konsumtion ske i och med det 

informationsarbete som bedrivs inom kommunen i form av kampanjer, aktiviteter, 

föreläsningar och utbildningar. Förändringar kan även ske i och med den roll som Örebro 

Fairtrade City har när det gäller att påverka och influera andra kommuner att ta steget till att 

bli Fairtrade Cities. Detta visar sig tydligt i och med det länsövergripande samarbete som sker 

inom Örebro län och som är planerad att utökas i och med en länsövergripande förening för 

rättvis handel. Informationsspridningen kan därmed sägas ske både bland de enskilda 

kommunmedborgarna och på en institutionell nivå. Genom Örebro Fairtrade City informeras 

kommunens anställda och kommunmedborgare som i sin tur sprider informationen vidare 

eller som en av respondenterna uttryckte det: ”Man försöker så ett frö, inte bara för 

konsumtion på arbetsplatsen utan också att de anställda tar med sig värdena hem”. På 

institutionell nivå sker förändringen i och med att Örebro Fairtrade City sprider sitt arbetssätt 

vidare till andra kommuner inom länet, och kanske även influerar kommuner utanför 

länsgränsen att diplomera sig enligt kriterierna för Fairtrade City. 

 

Söderbaum (2008) menar att medborgare och politiker har en viktig roll när det gäller att 

arbeta mot hållbar utveckling och att detta arbete måste ske på många olika nivåer i samhället. 

Örebro Fairtrade City är ett sätt att involvera många olika individer från många olika nivåer i 

samhället för att kontinuerligt sprida information om etisk konsumtion och öka konsumtionen 

av etiskt märkta varor. Dessa individer är de arbetstagare som konsumerar Rättvisemärkt eller 

etiskt märkta produkter på arbetsplatsen, konsumenterna som möts av detta utbud i de lokala 

affärerna, restaurangerna och kaféerna som väljer att servera Rättvisemärkt eller motsvarande 

i sina serveringar, näringslivet som säljer dessa produkter, tjänstemännen inom kommunen 

som arbetar med miljö- och sociala frågor samt kommunpolitikerna.  Även styrgruppen, den 

centrala funktionen av Örebro Fairtrade City, består av många olika aktörer från kommun, 

näringsliv och ideella organisationer, vilket betyder att spridningen av visioner gällande 

rättvis handel sker på flera olika arenor med aktörer från flera olika sektorer, vilket enligt 

Söderbaum är en grundsten för att arbeta mot hållbar utveckling.  

 

Enligt Meyer och Rowan (1977) har krav som kommer från omgivningen två viktiga 

egenskaper: de identifierar diverse olika sociala ändamål som tekniska och dessutom 

institutionaliseras dessa vilket gör att de blir bortom kontrollen för en enskild organisation. 

Det sociala ändamålet etisk konsumtion har blivit ett tekniskt verktyg i och med Fairtrade 

City. Fairtrade City underlättar för kommunen i och med att de inte behöver lägga tid och 

resurser för att skapa ett eget program för etiska inköp och dessutom legitimeras det i och med 

att flera andra framgångsrika kommuner använder sig av samma koncept.  

 

Fairtrade City innebär vissa vinster för Örebro kommun i form av legitimitet men 

samhällsekonomiskt kan man se vissa brister. Genom att simplifiera ett så pass komplext 

problem som etisk handel till det förpackade konceptet Fairtrade City, missar man en stor del 

av problematiken. Diplomeringen Fairtrade City kommunicerar utåt till kommunmedborgarna 

att deras kommun arbetar med rättvis handel. Det är dock troligt att uppfattningarna om vad 
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rättvis handel egentligen innebär skiljer sig mellan Rättvisemärkts definition och 

allmänhetens. I Örebro kommuns fall blir definitionen av etisk handel att leva upp till 

Rättvisemärkts kriterier för att diplomeras till en Fairtrade City. Fairtrade City-diplomeringen 

innebär således att Örebro kommun lägger ribban för etisk handel relativt lågt. I och med 

Fairtrade City är det de kriterierierna, uppsatta av Föreningen för Rättvisemärkt, som sätter 

nivån för arbetet med etisk konsumtion. Örebro kommun förlitar sig således på en 

organisation som har ett egenintresse i att kommunen ska behålla sin diplomering.  

 

Om Örebro kommun inte skulle nå kraven för diplomeringen skulle det innebära förluster för 

båda organisationerna. Samhällsekonomiskt skulle det vara mer effektivt om Örebro kommun 

på egen hand skulle bedriva ett seriöst arbete med etisk handel eftersom detta arbete då skulle 

vara anpassat till den egna kommunen och inte ett redan förpackat koncept. Enligt Rikardsson 

och Welford (1997) finns det en risk att standardiseringar blir ett snävt verktyg, och att 

miljöfrågor behandlas som de alltid har gjort i stället för att skapa nya, effektiva sätt att 

handskas med dessa frågor. Att inte arbeta med Fairtrade City skulle dock kunna innebära 

förluster för den egna organisationen i form av minskad legitimitet och en högre ekonomisk 

kostnad. Arbetet skulle bli svårare att kommunicera utåt och om man exempelvis skulle utöka 

den etiska handeln till varor utöver det som är Rättvisemärkt eller motsvarande skulle det leda 

till högre ekonomiska kostnader. 

 

Meyer och Rowan (1977) menar att det effektivaste sättet att bemöta flera motstridiga mål är 

särkoppling och förtroende. Genom att använda sig av särkoppling och förtroende maximerar 

den egna organisationen sin långsiktiga effektivitet. För Örebro kommun är Fairtrade City-

diplomeringen ett effektivt verktyg för att utåt kommunicera att man arbetar med etisk 

konsumtion. Enligt respondenterna har dock Örebro kommun sedan år 2003 arbetat med de 

här frågorna och uppfyllde därmed redan kriterierna för att bli Fairtrade City innan 

diplomeringen genomfördes. 

 

Den kontroll av diplomeringen som sker sköts av styrgruppen själva och innebär att de 

dokumenterar vad som hänt under året för att sedan skicka in uppgifterna till Rättvisemärkt. 

När det gäller utbudet av Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande är det endast den 

upphandlade delen som det finns exakta siffror på. Den övriga inventeringen är mindre exakt 

och gäller endast en del av de affärer, restauranger, kaféer och liknande som säljer etiska 

produkter. I den förnyade ansökan för Fairtrade City 2008 som skickades in till Rättvisemärkt 

redovisas en tabell med ökningen av konsumtionen inom kommunen. Denna tabell visar en 

ökning av all konsumtion förutom socker. Denna tabell visar dock inte vad som totalt köpts in 

inom kommunen under året, vilket gör det omöjligt för en utomstående att få ut något av 

uppgifterna. Konsumtionen av bananer anges till exempel ha ökat från 109 kilo år 2007 till 

288 kilo år 2008. Vår spontana tanke är att det är en mycket liten andel bananer för en sådan 

stor organisation som Örebro kommun. Vi kontaktade upphandlingsenheten för att få den 

totala konsumtionen av de nämnda produkterna för att kunna göra en jämförelse men fick 

tyvärr inget svar. Vår åsikt är således att kommunen arbetar från en mycket låg nivå från 

början och att det inte krävs så mycket arbete för att öka denna nivå.  

 

När det gäller styrgruppen finns det ett glapp mellan vad som kommuniceras utåt och hur det 

ser ut i verkligheten. Enligt kriterierna för Fairtrade City anges att ”styrguppen bör spegla en 

samhällelig mångfald” och på Rättvisemärkts hemsida presenteras elva medlemmar som 

representerar olika organisationer, både från kommun, det privata näringslivet och frivilliga 

organisationer. I verkligheten är det dock främst kommunala tjänstemän som regelbundet 
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deltar i styrguppens möten, medan representanter från näringslivet kallar sig själva ”passiva 

medlemmar” och främst bidrar med vissa ekonomiska resurser i form av sponsring. 

 

Den informationsspridning och konsumtion som sker inom Örebro kommun och kanske i 

framtiden inom Örebro län kan ses som en liten förändring när det gäller antalet invånare i 

kommunen samt den volym produkter som konsumeras inom kommunens gränser. 

Söderbaum (2008), menar dock att alla små förändringar bör uppmuntras eftersom det kan 

underlätta de förändringar av beteende och visioner som är essentiella för framtida arbete mot 

hållbar utveckling.  

 

 

 

 



 55 

7. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till samt en diskussion kring 

konceptet Fairtrade City. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier inom 

ämnesområdet som vi anser skulle vara intressanta för att ytterligare undersöka Fairtrade 

City som studieobjekt. 

7.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen har varit att förstå konceptet Fairtrade City samt hur det kan vara ett 

verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Vår slutsats är att Fairtrade City är ett sätt att 

sammanföra olika aktörer på olika nivåer i samhället att arbeta med och sprida information 

om etisk handel. Detta i sin tur är ett resultat av Örebro kommuns interaktion med 

omgivningen. Fairtrade City är ett resultat av att Örebro kommun vill vara med och påverka 

sin omgivning genom att fokusera på etisk handel och på så sätt vara en progressiv kraft i 

samhället. Kommunen blir även påverkad av sin omgivning och arbetet med Fairtrade City är 

en anamning av samhällets värderingar och av andra organisationers till synes framgångsrika 

arbetssätt. Legitimitetsaspekten kan både ses som att Örebro kommun genom att arbeta med 

etiska frågor blir uppfattade som legitima av sin omgivning, men även att de genom sin vilja 

att skapa förändring och användningen av ett framgångsrikt arbetssätt, får legitimitet. 

 

Konceptet Fairtrade City är ett enkelt, färdigförpackat, lättimplementerat och attraktivt 

verktyg för kommuner att arbeta med etisk handel. Kriterierna för Fairtrade City är relativt 

lätta att leva upp till. Vi anser att Fairtrade City, på grund av det färdigförpackade konceptet, 

är ett steg i att uppmärksamma etiska frågor på kommunal nivå eftersom det annars kan vara 

svårt för enskilda kommuner att arbeta med etiska frågor. Genom att samarbeta med 

Rättvisemärkt, en organisation som har stor kunskap om etisk handel, blir Fairtrade City ett 

kostnadseffektivt arbetssätt för kommunen. 

 

Fairtrade City-konceptet består av två delar där den ena delen består av att öka sin konsumtion 

av etiskt märkta produkter och där den andra delen handlar om att sprida kunskap om etisk 

handel. Örebro kommun har de senaste sex åren arbetat med social hänsyn i sin upphandling 

och uppfyllde således redan kraven om social hänsyn i upphandlingen. Däremot underlättar 

kontakten med Rättvisemärkt kommunens kommunikation till samarbetspartners, medborgare 

och näringsliv om att de verkligen arbetar med dessa frågor. Fairtrade City blir därmed främst 

ett sätt att kommunicera arbetet med etisk handel. 

 

Fairtrade City-diplomeringen legitimerar kommunens arbete eftersom det är ett effektivt 

verktyg för att kommunicera social hänsyn utåt. Fairtrade City blir därmed en vinst för den 

egna organisationen, medan det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inte innebär någon 

större vinst. Detta på grund av att man arbetar utifrån den egna organisationens intressen och 

inte för att maximera nyttan för samhället i helhet. Informationsspridning är dock en viktig 

faktor för att underlätta och öka den etiska konsumtionen och Fairtrade City kan ses som ett 

första steg för att arbeta med social hållbar utveckling och skapa en samhällsdebatt om etisk 

konsumtion.  
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7.2 Diskussion 
Som studenter på programmen Ekonomi för hållbar utveckling respektive Ekonomi för 

hållbar verksamhetsutveckling ser vi gärna att samhället utökar sitt ansvar i hållbarhetsfrågor. 

Vi anser att ekonomisk och politisk makt går hand i hand när det gäller hållbarhetsarbete i 

samhället och med stora ekonomiska resurser ökar möjligheterna att påverka och med små 

resurser minskar möjligheterna.  

 

De främsta ekonomiska resurserna som satsas på Fairtrade City inom Örebro kommun är 

lönen till en heltidsanställd, som delvis finansieras av kommunen, samt en mindre budget för 

materialinköp. Utöver detta ges inga ekonomiska resurser för att påverka de kommunala 

verksamheterna att köpa in Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande. Något som kraftigt 

skulle höja genomslagsnivån skulle vara om kommunens olika verksamheter skulle ges 

ekonomiska incitament till att köpa in etiskt märkta produkter. Genom att utesluta 

ekonomiska resurser till detta förlitar man sig helt på politisk övertygelse hos de verksamheter 

som väljer att anamma värderingarna kring etisk konsumtion. Detta kan innebära att en skola 

inom kommunen måste avstå från att köpa in etiskt märkta produkter på grund av att budgeten 

för till exempel en skollunch, redan idag är begränsad. 

 

En annan viktig frågeställning är vilka som de egentliga vinnarna för denna diplomering är. 

Det finns diverse olika aktörer som tjänar på Örebro Fairtrade City-diplomeringen. Dessa är: 

Örebro kommun, Rättvisemärkt, Fairtrade-producenter och näringslivet. Alla dessa aktörer 

har olika målsättningar med diplomeringen. Dessa målsättningar komplicerar arbetet i och 

med att de söker olika saker. Örebro kommun är intresserade av att bli legitimerade av 

kommuninvånarna och deras stöd för diplomeringen kommer att vara direkt beroende av 

medborgarnas åsikter. Örebro kommun är dock inte beroende av Fairtrade-producenternas 

åsikter om rättvis handel. Fairtrade-producenterna kommer såldes inte att kunna kommunicera 

huruvida de anser att Fairtrade City är ett effektivt verktyg för dem. Det är en stor brist att ha 

ett system där det inte är möjligt för dem som ska hjälpas att ge feedback till dem som hjälper. 

Dessutom tänker vi oss att Rättvisemärkt har försäljningsintressen. Detta kan ha negativa 

aspekter gentemot Örebro kommun genom att de försöker tillgodose deras 

legitimitetsintressen, och inte bedriver ett seriöst arbete med hållbar utveckling. Gentemot 

bönderna har de en makt att diktera villkoren för producenterna och denna makt kan ha lett till 

en för stor marknadsexpansion där idén som Fairtrade är baserad på har kommit i skuggan. 

Näringslivets har ett visst vinstintresse som målsättning när det gäller deras engagemang i 

styrgruppen. Någonting som kan ha lett dem till att minska sitt engagemang kan ha varit att de 

tycker att den egna organisationens intressen inte gynnas. Diplomeringen skapar således ett 

mycket komplicerat arbete med diverse olika särintressen istället för att uppnå målet med en 

mer etisk handel. Det är svårt att säga vem den stora vinnaren är genom denna typ av process. 

Generellt verkar de som gynnas vara diverse olika organisationer, medan helheten 

missgynnas.  

 

Hansson (2008) beskriver arbetet med Fairtrade City i Borås som ett ”dynamiskt sökande efter 

innovativa produkter, nischer och tillfällen att sprida budskapet och produkter [Fairtrade och 

Rättvisemärkt].” Vår åsikt är dock snarare att Fairtrade City blivit ett alltför förpackat koncept 

där kommunen främst använder sig av de aktiviteter och kampanjer för att sprida budskapet 

som Rättvisemärk presenterar. I dagsläget ägnar Örebro Fairtrade City sig inte åt några 

aktiviteter som inte ingår i de fastställda kriterierna från Rättvisemärkt. Styrgruppen uppger 

även att de har problem med att få näringslivet att engagera sig i arbetet. Om kommunen 

verkligen vill satsa på att ta ett socialt ansvar för fattiga bönder i världen och sprida de 
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värderingar som är relaterade till etisk handel är andra samarbetsformer än med näringslivet 

och ideella organisationer en viktig del. 

 

Malpass et al (2007) skriver i sin artikel om det samarbete som upprättades i Garstang mellan 

lokala bönder och kakaobönder i Ghana. Detta samarbete grundades på en konflikt mellan det 

lokala och globala, men vi anser att det även bör ses som ett sätt att utveckla konceptet 

Fairtrade City. Om det är svårt att skapa samarbete med näringslivet kanske man skulle vända 

sig till andra aktörer i samhället? Lokala bönder som i fallet med Garstang eller varför inte 

samarbete mellan skolor i Örebro kommun och skolor som kommit till med hjälp av sociala 

premier för Fairtrade? Att föra in frågor om etisk handel som en del av skolundervisningen 

skulle vara ett effektivt sätt att uppmärksamma frågan och på det sättet ytterligare förankra det 

bland unga kommunmedborgare. I dagarna kommer Örebro Fairtrade Citys styrgrupp att 

starta upp en förening för rättvis handel som kommer att vara länsövergripande. Detta är ett 

steg för Örebro Fairtrade City att ”våga” gå utanför Rättvisemärkts färdiga koncept och hitta 

andra, innovativa sätt att sprida kunskap om etisk handel och etisk konsumtion. 

 

Vi tänker även att kommunens prioritet för dessa frågor till en viss del återspelar kraven från 

samhället i stort. Om samhället i stort skulle vara intresserade av att en större andel av 

skattemedlen användes till inköp av etiskt märkta produkter så skulle kommunen troligtvis 

implementera detta. Det kommer att bli intressant att se hur denna trend fortgår i och med 

samhällets ökande miljömedvetenhet och vidareutvecklingen av Rättvisemärkts koncept och 

produkter.  

 

7.3 Framtida forskning 
Under tio veckor har vi intensivt arbetat med att förstå konceptet Fairtrade City och satt oss in 

i hur Örebro Fairtrade City arbetar med denna diplomering. Vi anser att en fortsatt studie om 

Fairtrade City skulle vara intressant för att ytterligare förstå konceptet och hur det påverkar en 

kommun. En fortsatt studie som fokuserar på kommunmedborgarnas syn på Fairtrade City 

skulle vara intressant för att se hur Örebro Fairtrade City lyckats sprida information om etisk 

handel och vad kommuninnevånarna anser om att kommunen satsar resurser på Fairtrade 

City. 

 

Det skulle även vara intressant att se på Fairtrade City ur Rättvisemärkts perspektiv. Vad är 

deras syn på konceptet Fairtrade City och vilka vinster innebär det för dem att fler och fler 

kommuner intresserar sig för etisk konsumtion genom att använda sig av konceptet Fairtrade 

City och Rättvisemärkts varumärke? 
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http://www.rattvisemarkt.se/obj/docpart/f/fa3f19e5c0a2bdf1b6d1e9c230f57b1e.pdf 

Rättvisemärkt 2009b. Guide till Fairtrade City. Tillgänglig i pdf-format på: 

http://www.rattvisemarkt.se/obj/docpart/a/a80aef98c74e1b95ef8975d157b49fcc.pdf  

Rättvisemärkt 2009c. Att kommunicera Fairtrade City. Riktlinjer för hur du kommunicerar att 

din kommun är eller arbetar för att bli en Fairtrade City. Tillgänglig i pdf-format på: 

www.rattvisemarkt.se/cldocpart/1416.pdf 

 

 

Broschyr 

 

Jansson, M 1997, Vi påverkar ständigt vår omvärld. Om miljöengagemang i praktiken. Skrift 

utgiven av Örebro kommun.  
 

 

Tv-program 

 

Bittra smaken av te 2008, tv-program, Sveriges Television, 3 december. Tillgänglig på: 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=100758&lid=puff_1362320 

 

 

Övriga källor 

 

Björnlund, Mattias 2009, Scandic Hotels AB Örebro, kontakt via e-post 14 april. 

 

Fairtrade City Ansökan 2008. (Detta är den ansökan som Örebro Fairtrade City år 2009 

skickade in till Föreningen för Rättvisemärkt för att behålla sin status som Fairtrade City. För 

att erhålla dokumentet kontakta Thomas Hjort på ABF, Örebro eller Emma Rung på 

Föreningen för Rättvisemärkt.) 

 

Hjort Thomas 2009, samordnare Örebro Fairtrade City, ABF Örebro, intervju 2 april. 

 

Jansson, Marie 2009, planerare på Klimatkontoret Örebro kommun, intervju 2 april. 

http://www.orebro.se/download/18.ef2098911df83290b18000264960/H%C3%A5llbar+utveckling+-+bokslut++2007.pdf
http://www.orebro.se/download/18.ef2098911df83290b18000264960/H%C3%A5llbar+utveckling+-+bokslut++2007.pdf
http://www.orebro.se/download/18.38bce91911c31a7cd9e800019569/%C3%96rebro+milj%C3%B6m%C3%A5l+2005%E2%80%932010+-+milj%C3%B6program.pdf
http://www.orebro.se/download/18.38bce91911c31a7cd9e800019569/%C3%96rebro+milj%C3%B6m%C3%A5l+2005%E2%80%932010+-+milj%C3%B6program.pdf
http://www.orebro.se/download/18.122c442311cd2c59fd180008012/Upphandlingspolicy+och+ink%C3%B6psregler+f%C3%B6r+%C3%96rebro+kommun.pdf
http://www.orebro.se/download/18.122c442311cd2c59fd180008012/Upphandlingspolicy+och+ink%C3%B6psregler+f%C3%B6r+%C3%96rebro+kommun.pdf
http://www.rattvisemarkt.se/obj/docpart/f/fa3f19e5c0a2bdf1b6d1e9c230f57b1e.pdf
http://www.rattvisemarkt.se/obj/docpart/a/a80aef98c74e1b95ef8975d157b49fcc.pdf
http://www.rattvisemarkt.se/cldocpart/1416.pdf
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=100758&lid=puff_1362320
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Liljesvahn, Daniel 2009, Högskolerestaurangerna AB, kontakt via e-post 4 maj. 

 

Olhans, Erika 2009, Ikea, kontakt via e-post 6 april. 

 

Rung, Emma 2009, Föreningen för Rättvisemärkt, kontakt via e-post 6 april. 

 

Sandberg, Karin 2009, miljösamordnare på upphandlingsenheten Örebro kommun, intervju 2 

april . 
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Bilaga 1 - Frågeformulär till Thomas Hjort, samordnare för 

Örebro Fairtrade City, ABF 

 
Varför Fairtrade City? 

Vad är målet/visionen med arbetet? 

Varför togs initiativet? Hur har ni arbetat med att förankra beslutet? 

Vad är Örebro kommuns syfte med FTC-diplomeringen? 

Vilka fördelar innebär diplomeringen för kommunen/för din organisation? 

Varför använder ni er av en utomstående organisation för att öka den etiska konsumtionen 

inom kommunen? 

 

Första stegen mot en Fairtrade City-diplomering 

Hur såg processen ut från det att man bestämde att satsa på en FTC-diplomering till det att 

kommunen fick sin diplomering? 

Vem tog initiativet? 

När togs initiativet? 

Hur gick det till? 

 

Arbetet med Fairtrade City-diplomeringen idag 

Beskriv hur ni i dag arbetar med diplomeringen.  

Hur finansieras FTC? 

Vilka förändringar har skett sedan ni införde diplomeringen? 

Hur mäter ni dessa förändringar?  

Vilka informationsaktiviteter har ni genomfört? Ska genomföra? Vad har målsättningen för 

med sessa aktiviteter varit? 

 

Styrguppen 

Hur väljs medlemmarna till styrgruppen ut?  

Vad gör styrgruppen? 

Hur fungerar styrgruppen? 

Vad diskuterar styrgruppen? 

Hur ofta träffas ni i styrgruppen? 

Hur ser kontakten/relationen med Föreningen Rättvisemärkt ut? 

Vem/vilka tar del av styrgruppens arbete? 

Hur kommuniceras styrgruppens arbete? 

Hur sker arbetet utanför styrgruppen? 
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Bilaga 2 - Frågeformulär till Marie Jansson, planerare på 

klimatkontoret och Karin Sandberg, miljösamordnare på 

upphandlingsenheten, Örebro kommun 
 

Vad har du för roll i Örebro kommuns arbete med FTC-diplomeringen? 

 

Varför Fairtrade City? 

Varför valde du/din organisation att vara med i styrguppen? 

Vilka fördelar ser ni med att arbeta med FTC? Vilka nackdelar finns? 

 

Styrgruppen 

Vem/vilka  tar del av styrgruppens arbete? 

Hur kommuniceras styrgruppens arbete? 

Hur sker arbetet utanför styrgruppen? 

Hur ser ditt arbete med FTC utanför styrgruppen ut? 

 

Arbetet med Fairtrade City-diplomeringen idag 

Beskriv hur ni i dag arbetar med diplomeringen.  

Vilka fördelar innebär diplomeringen för kommunen/för din organisation? 

Vilka förändringar har skett sedan ni införde diplomeringen? 

Hur mäter ni dessa förändringar?  

Vilka informationsaktiviteter har ni genomfört? Ska genomföra? Vad har målsättningen för 

med sessa aktiviteter varit? 

Hur påverkar FTC-styrgruppen utbudet av FT-produkter? 

Vilka för- och nackdelar anser du finns i samarbetet med näringslivet? 

Varför använder ni er av en utomstående organisation för att öka den etiska konsumtionen 

inom kommunen? 

Vad är målet/visionen med arbetet? 

Vad anser du om Rättvisemärkt/Fairtrade? Vilka fördelar och nackdelar finns det? 
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Bilaga 3 - Frågeformulär till Världsbutiken Örebro, nätverket 

Speak, Café Deed och Högskolerestaurangerna AB 
 

Varför är er organisation med i Örebro Fairtrade City's styrgrupp? 

 

Vad är er roll i styrgruppen? 

 

Hur ofta deltar ni i styrgruppens möten? 

 

Hur arbetar ni inom organisationen med Fairtrade City utanför styrgruppen? 

 

Hur tror ni att konceptet Fairtrade City kommer att se ut i framtiden (inom Örebro kommun 

och generellt)? 

 

 

 


