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FAIRTRADE FIKADAG 7-9 MAJ

Bakgrund:
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade-märkta produkter bidrar till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom krite-
rier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsik-
tiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället 
socialt och ekonomiskt, till exempel med en ny skola, nya bostäder, hälsovård eller till investeringar i jordbru-
ket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, 
organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. 

World Fairtrade Challange 
Arrangera en egen Fairtrade fikapaus i din butik mellan den 7-9 maj 
World Fairtrade Challenge är från början en kampanj som samlat fikadeltagare runt om i Sverige, men som 
nu klivit upp en nivå och blivit en global kampanj. 2017 fikade över 2 miljoner deltagare i World Fairtrade 
Challenge. World Fairtrade Challenge 2018 infaller 7-9 maj och anordnas i ett 20-tal länder runt om i värl-
den. Alla kan delta genom att anordna en fika med minst en Fairtrade-märkt produkt.

Under kampanjperioden registrerar din Fairtrade-fika på www.fairtradechallenge.se

Syfte: 
Informera medlemmar och kunder om vad Fairtrade är och vilken betydelse det har för människan som 
producerat produkten. 

Lär dig mer om Fairtrade: 

Se utbildningsfilmen om Fairtrade >> 

Läs på om Fairtrade>> 

Fairtrade i siffror >>

Vill du fördjupa dig ytterligare i Fairtrade så kan du ta del av Fairtrades egna digitala ambassadörsutbildning:

Till ambassadörsutbildningen >>

Coop och Fairtrade¹: 
Fairtrade-sortimentet utgör 0,6% av Coops totala livsmedelsförsäljning och det finns närmare 200 olika 
Fairtrade-märkta artiklar i Coops sortiment. 

Fairtrade kaffe och Fairtrade bananer har Coop arbetat längst med och det märks även i försäljningen. Av 
totalen kaffe som såldes 2017 så var 6,3% Fairtrade-märkt och motsvarande siffra för bananer var 30%.

______________________________________________________________________________________
¹Coops årsrapport 2017

http://www.fairtradechallenge.se
https://www.youtube.com/watch?v=O0O158xWazE
https://fairtrade.se/lara-mig-mer/det-borjar-med-fairtrade/
https://fairtrade.se/resursbank/resurs/fairtrade-siffror/
https://fairtrade.se/engagera-mig/det-har-kan-du-gora/bli-ambassador/


Planera en aktivitet i butiken: 
Planera in ett datum för fikaaktiviteten med din butikschef 7,8 eller 9 maj. Diskutera med butikschefen vad 
som ni kan bjuda på och om det finns någon Fairtrade-vara som butiken vill att ni ska lyfta fram lite extra. Se 
även hygienutbildningsfilmen på Mina sidor så du vet vad som är OK att bjuda på.

Duka upp aktiviteten på ett inbjudande sätt och se till att lyfta fram Fairtrades budskap med hjälp av produkter 
och skyltmaterial. 

Om ni vill spexa till det lite när ni står i butiken så finns det ett antal banandräkter på föreningen som går att 
låna. Om ni är intresserade av att låna en dräkt kontakta Andreas Franzén eller Rosie Karlsson på fören-
ingskontoret.

Bjudningar i samband med aktivitet: 
Innan ni får bjuda på något ät- eller drickbart i samband med en aktivitet måste ni ha genomgått en hygien-
utbildning. Se Mina sidor för mer information. Är ni osäkra på vad som gäller så hör av er till Rosie Karlsson 
eller Andreas Franzén.

Material: 
Material för aktiviteten finns att hämta på föreningskontoret. Meddela gärna innan ni kommer upp och hämta 
hur mycket ni behöver så att vi kan förbereda detta.

mailto:andreas.f%40kfstockholm.se?subject=
mailto:rosie.k%40kfstockholm.se?subject=
mailto:rosie.k%40kfstockholm.se?subject=
mailto:andreas.f%40kfstockholm.se?subject=
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Det material som ni ska använda är:
• Folder om Fairtrade - Flytta handen för en bättre värld
• Folder om Fairtrade – Det börjar med Fairtrade >>
• Pins
• Fairtrade golvställ (begränsat antal)
• Skriv ut aktuell A3 skylt till er gröna pop-up  
  Be butiken om hjälp att skriva ut eller kontakta föreningskontoret

Under aktiviteten: 
Ta kontakt med kunderna och berätta om alla fördelar med att handla 
Fairtrade-märkta produkter. 88% av Sveriges konsumenter känner till 
Fairtrade och 40% uppger att de vill öka sin konsumtion av Fairtrade-
märkta produkter².

Tips på inledningsfraser:
- Känner du till Fairtrade?
- Vill du smaka på en produkt som är Fairtrademärkt?
- Har du någon favorit när det gäller Fairtrade produkter?
- Vad tänker du på om jag säger Fairtrade?
- Vill du vara med och göra skillnad på ett enkelt sätt? 

Efter aktiviteten: 
Plocka i ordning och ställ tillbaka allt ni har använt. Återrapportera till butikschefen om hur det har gått samt om ni 
har fått in några synpunkter som bör framföras. Lämna tillbaka överblivet material till föreningskontoret. Rappor-
tera in aktiviteten under rubriken: Butiksaktivitet: Fairtrade (ÄO/ERS/Ä-RÅD) på er personliga sida via Mina sidor.

_______________________________________________________________________________________
²Marknadsundersökning från Kantar Sifo 2017 (www.fairtrade.se) 

Kom-ihåg-lista
   

	Innan du planerar din aktivitet - ta kontakt med butikschefen
	Läs igenom material, så att du kan informera och svara på frågor.
	Ha på dig väst och namnbricka, tänk på det kan vara lite kyligt i butikerna så det kan vara bra med något 

extra plagg under.
	Glöm inte att göra en avstämning efter aktiviteten om vad som gick bra och mindre bra.
	Fyll i tid- och utvärderingsrapport efter aktiviteten och redogör för hur det gick. Glöm ej att föra statistik 

på hur många personer som ni har en dialog. 
	Alla ansvarar för att rapportera in sina egna timmar. 

https://shopcdn.textalk.se/shop/ws57/53857/art1/44459701-358fb7-Informationsbroschyr_2016_webb.pdf
http://www.fairtrade.se

