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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar hur föreningen Rättvisemärkt arbetar med att förbättra villkoren för 
producenter i utvecklingsländer på globalnivå och i Sverige. I Sverige arbetar man bland 
annat med Fairtrade citys. Vidare i uppsatsen analyseras vilket ekonomiskt begrepp som kan 
beskriva Rättvisemärkts arbete.  
 
Munkfors kommun blev Sveriges andra Fairtrade city. Hur man har arbetat för att bli 
certifierade beskrivs närmre i en berättelse som sammanställts av intervjuer men medlemmar i 
styrgruppen för arbetet. Syftet är att göra en explorativ studie av vad det kan innebära för en 
kommun som Munkfors att bli en Fairtrade city. Att upptäcka vad det är man har ämnat göra 
och vad det inneburit för kommunen. Att försöka arbeta med ett projekt som i teorin går emot 
reglerna för marknadsekonomin visade sig inte vara det lättaste. I uppsatsen kan man läsa 
mera om vilka följder det kan få när man genomför det i praktiken. 
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1. Inledning 
 
Att makten över världsmarknaden är ojämnt fördelad mellan utvecklingsländer och 
industriländer är ingen nyhet som hamnar på dagstidningarnas förstasidor. Det är istället ett 
faktum som de flesta i västvärlden är medvetna om. Vad lejonparten av Sveriges 
befolkning inte är lika medvetna om är att det finns organisationer som arbetar för att 
omfördela den ojämnt fördelade makten. Organisationer som arbetar för att producenterna i 
utvecklingsländer skall få en bättre utgångspunkt för handel och skäligt betalt för de varor 
de producerar. Föreningen Rättvisemärkt är en sådan organisation i Sverige. Internationellt 
samarbetar den med FLO (Fairtrade Labeling Organizations International), vilka sätter upp 
kriterier för de producenter som vill bli certifierade odlare av Rättvisemärkta varor, samt 
kontrollerar alla systerorganisationer Föreningen Rättvisemärkt har världen över.1 FLOs 
och Föreningen Rättvisemärkts främsta mål är att arbeta för en mera etisk handel, bland 
annat genom att sluta långsiktiga handelsavtal med producenter som arbetar i kooperativ 
verksamhet i utvecklingsländer. Man arbetar under parollen ”trade - not aid”, ”handel inte 
bistånd”.2

 
Som det ser ut idag regleras handel enligt marknadsekonomi, vilket innebär att priserna 
regleras efter utbud och efterfrågan. Detta leder till att exempelvis priset på kaffe kan bli en 
kapplöpning mot det lägsta priset. Det beror till stor del på ett utbudsöverskott, då det finns 
alltför många bönder som producerar kaffe. För de flesta bönder som producerar kaffe på 
den konventionella marknaden blir resultatet att de inte får betalt för bönorna, vad det 
kostar att producera dem. Det är inte fallet för dem som producerar varor i samarbete med 
Rättvisemärkt. De får betalt utifrån vad hela produktionen kostar.  
 
I Sverige arbetar Föreningen Rättvisemärkt på bred front för att nå ut med sitt budskap om 
etisk handel. För att öka medvetenheten hos konsumenter har de bland annat börjat 
certifiera städer till Fairtrade cities. Sveriges andra Fairtrade city är Munkfors i Värmland, 
där fick man sin certifiering tredje november 2006.  
 
Det var med Rättvisemärkt och Munkfors denna uppsats tog sin början. Med denna uppsats 
vill jag försöka belysa ett nytt forskningsområde i Sverige. Eftersom att traditionen, idéerna 
och kraven på ställningstagande som följer med Fairtrade cities är nya i Sverige, tycker jag 
att det känns viktigt att försöka utröna vilka följder dessa ganska icke konventionella idéer 
och traditioner kan tänkas få för nya Fairtrade cities. Då förhoppningen från Rättvisemärkts 
sida är att certifiera flera städer i Sverige till Fairtrade cities. Kan det vara av intresse att 
analysera hur införandet av idéerna och de ökade kraven på kommunmedborgare att 
konsumera mera eftertänksamt och Rättvisemärkt tas emot. Hur påverkar icke 
konventionella idéer om handel en konventionell bygd?  
 

                                                 
1 www.rattvisemärkt.se 2007-02-26 
2 www.rattviemärkt.se 2007-01-29  
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1.1 Frågeställningar och Syfte 
Uppsatsen är en explorativ uppsats för att ge en bild av hur man har arbetat med Munkfors 
Fairtrade city; explorativ i meningen upptäckande. Upptäckande eftersom detta är en ny 
företeelse och själva Fairtrade city i Sverige är ett nytt forskningsområde.  
 

Frågeställningar:  
För att tydliggöra idén med rättvis handel använder jag mig av frågesällningarna: Vad är 
grunden till Fairtrade? Och Hur arbetar Rättvisemärkt i Sverige? 
Vidare kommer jag att försöka besvara: Inom vilket ekonomiskt område kan man placera 
Rättvisemärkt? För att sedan leda fram till den avgörande frågeställningen, vad innebär det 
att Munkfors har valt att bli Fairtrade city? 
 

Syfte: 
Syftet är att för läsaren redogöra för fairtrade internationellt och hur arbetet bedrivs 
nationellt av Föreningen Rättvisemärkt. Samt att försöka utröna vilket eller vilka 
ekonomiska begrepp som bäst stämmer överens med Rättvisemärkts arbete. Syftet är även 
att komma in på Rättvisemärkts arbete i praktiken, certifieringen av Fairtrade cities; vilka 
följder, vilka problem som kan uppstå och vilka eventuella fördelar som kan komma av en 
certifiering till Fairtrade city. Ansatsen till uppsatsen är explorativ för att jag vill försöka 
upptäcka följder och verkningar av en ny idétradition rörande handel. Att certifiera städer 
till Fairtrade cities är nytt i Sverige, därför blir det en upptäckande uppsats som kan 
användas som avstamp för fortsatt forskning.  
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1.2 Disposition 
 
Kapitel 1 innehåller inledning, syfte och frågeställning. Här får läsaren en överblick över 
vad uppsatsen kommer att behandla. Kapitlet innehåller även dispositionen.  
 
Kapitel 2 redovisar vad organisationen Rättvisemärkt står för. Här redovisas hur 
organisationen har involverat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i kraven 
man ställer på sina producenter i utvecklingsländer. I kapitlet redovisas även hur 
Rättvisemärkt i Sverige arbetar samt en redogörelse för de kriterier en kommun med 5000 
invånare måste uppnå för att kunna bli certifierade till Fairtrade city.  
 
Kapitel 3 innehåller en redovisning av begreppet social ekonomi. Social ekonomi visade 
sig vara ett begrepp med en rad olika betydelser. Detta gjorde att jag valde att avgränsa mig 
till den definition som regeringens arbetsgrupp har tagit fram. Jag har även använt mig av 
Jan Olssons bok ”Den sociala ekonomin”3 för att öka förståelsen för vad social ekonomi är.  
Kapitel tre innehåller även en analys av Rättvisemärkt i förhållande till social ekonomi.  
 
Kapitel 4 redovisar metoden jag använt mig av, hur jag gått tillväga när jag gjort mina 
intervjuer och runt vilka teman jag ställt frågor i intervjuerna.   
 
Kapitel 5 utgör resultatet i av intervjuerna. Kapitlet är en redovisning av intervjuerna jag 
gjort för denna uppsats. De är sammanställda i en berättelse, i vilken intervjupersonerna 
gemensamt svarat på mina frågor. Syftet med berättelsen är att läsaren ska få en 
bakgrundsberättelse till arbetet med Fair-trade city. Vidare kommer jag att använda deras 
utsaga i fortsatt analys av Munkfors och hur man kan se på varför kommunen blev 
Fairtrade city.  
 
Kapitel 6 Innehåller redovisning av den nödvändiga triangeln för lokal utveckling. Samt ett 
avsnitt med en genomgång av hur och vad som utgjort den nödvändiga triangeln i 
Munkfors.  
 
Kapitel 7 innehåller en närmare analys av Munkfors arbete som Fairtrade city. Med hjälp 
av begrepp som bruks-, bytes- och teckenvärde försöker jag illustrera följderna av Fairtrade 
city. Kapitlet belyser ven hur Munkfors kan ses i förhållande till social ekonomi.  
 
Kapitel 8 redovisar slutdiskussionen.  
 

                                                 
3 Olsson. (1994) Den sociala ekonomin. 
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2. Fairtrade eller rättvis handel 
Är inte fri handel enligt kapitalistiska samhällsordningen rättvis handel? Vad är i så fall 
rättvis handel och hur fastställs vad som är rättvist? Varför kostar de varorna lite extra i 
butiken? Detta kapitel ger en beskrivning av vad fairtrade står för och varför det behövs 
organisationer som arbetar som motvikt till marknadsekonomin.   
 
Vad är fairtrade eller rättvis handel? Själva fenomenet fairtrade uppstod i Europa under 
1950-talet, men har sedan dess spridit sig över hela västvärlden. Att fairtrade har utvecklats 
till en rörelse har sin grund i de orättvisa marknadsfördelar som finns för i-länderna på 
världsmarknaden, bland annat genom handelsrestriktioner och regelsystem vilka försvårar 
import från exempelvis länder utanför EU.4 Det finns en rad organisationer världen över 
som försöker vara en motvikt till den traditionella kapitalistiska samhällsordningen, med 
vinstmaximering som främsta syfte. Dock finns det ingen överordnad organisation som 
kontrollerar alla mindre organisationer. Detta har lett till att begreppet fairtrade har kommit 
att innehålla flera olika principer och exempel på ”konkret arbete”, dock är krav på rättvisa 
arbetsförhållanden, levnadsförhållanden och en säker livsmiljö något som förenar de 
organisationer som arbetar med fairtrade5. En av de viktigaste funktionerna som fairtrade 
fyller är att upplysa konsumenten, så att denne kan genom ett aktivt val stödja produkter 
framtagna under rättvisa förhållanden. För varor producerade enligt fairtrade får köparen 
betala att skäligt pris som står i förhållande till vad det kostar att producera varan. På den 
konventionella varumarknaden blir konsekvensen ofta att producenterna betalar för att 
konsumenterna skall köpa deras varor, eftersom producenterna bara delvis får betalt för vad 
det kostar att producera varan. Det stora flertalet uppköpare av råvaror på världsmarknaden 
betalar ett pris uträknat utifrån utbudet, inte utifrån den egentliga kostnaden för 
produktionen. Detta leder producenterna in i en skuldfälla. Kaffebönder kan ges som ett 
exempel för att illustrera detta. Kaffebönderna blir, i princip, tvungna att dumpa priset på 
sitt kaffe för att bli av med sin skörd.  
 
Genom att konsumenterna betalar det verkliga priset det kostar att producera varorna 
medför det bättre förhållanden för producenterna. De får större möjlighet att utveckla sina 
gårdar och förbättra produktionen. Genom att utveckla sina produktionssätt kan de 
producera mera, med effektivare metoder och med skonsammare metoder för arbetarna och 
för den jord de brukar. Förhållandena och sättet man producerar jordbruksvaror i 
utvecklingsläder har mycket lite gemensamt med hur vi producerar jordbruksvaror i 
Sverige. Man har betydligt äldre metoder; färre maskiner och mera arbetsamma 
förhållanden då rinnande vatten och jordbruksmaskiner inte är någon självklarhet. 
  

2.1 Handelsavtal med ”rätt” priser 
 
Att vi betalar det rättmätiga priset för varan bidrar också till att både producenterna och 
arbetarna kan få en mera dräglig levnadsstandard, de tjänar pengar så de kan försörja sig 
                                                 
4 Axelsson, Nycander ., (1999) Etik och Handel – en studie om fair trade, Stockholm, konsumentverket s.7 
5 Axelsson, Nycander ., (1999) Etik och Handel – en studie om fair trade, Stockholm, konsumentverket s.6 
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själva, vilket inte är självklarhet för en vanlig arbetare. Lönerna på plantager som 
producerar varor enligt fair trade är oftast högre än det som är beräknat vara landets 
minimilön.6 Minimilönen beräknas utifrån vad en arbetare bör tjäna, för att upprätthålla en 
dräglig levnadsstandard i det landet personen arbetar. Minimilönen varierar därför från land 
till land. I Sverige är den av förklarliga skäl betydligt högre än i Botswana. I jämförelse kan 
man ha måttet för att leva i extrem fattigdom, vilket är detsamma över hela världen; att leva 
på under en US dollar om dagen.7

 
Inom fairtrade försöker man även att bedriva handel så att varorna hanteras med så få 
mellanhänder som möjligt. Handelsavtal skall slutas med producenten, så att det extra som 
varan kostar kommer denne till gagn, eftersom det kostar mera för denne att producera en 
vara enligt fairtrade. Därför är det av största vikt att man försöker att hålla ner antalet 
mellanhänder för varorna, så att de pengar som skall tillfalla producenten inte kommer på 
villovägar och hamnar i fickan på någon uppköpare under varans färd till hyllan på just din 
närbutik.8 Alltför många mellanhänder ger alltför många människor, som vill ha sin del av 
kakan. Varorna producerade enligt fairtrade är dyrare, vilket gör dem mera svårsålda i 
handeln och därför behöver man inte ytterliga påslag på priset för onödig hantering av 
varan. Därför ska man minimera antalet mellanhänder i produktionsleden.  
 
Det är inte enbart den ekonomiska ersättningen som är viktig för att principerna för 
fairtrade skall vara uppfyllda, utan även villkor om arbetsförhållanden och miljö. Frågan 
om barnarbete splittrar många organisationer, då frågan om barnens arbete kan ses från 
olika perspektiv. Det finns de som vill förhindra barnarbete och de som anser att man ska 
”stärka de arbetande barnens rättigheter och minska exploateringen”.9 Men oftast fokuserar 
inte organisationerna enbart på detta utan de arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för alla 
och att de värsta formerna av barnarbete ska förhindras.10 En reflektion kring detta kan 
vara att, om barnen inte får arbeta kanske de inte har någon som helst möjlighet att försörja 
sig, vilket kan leda till att de svälter ihjäl. Barnarbete utförs av barn som blir skickade till 
arbetet av sina föräldrar, men också av föräldralösa barn som ingen annan trygghet har än 
sig själva och sin förmåga att tjäna pengar. Självfallet är detta inte en anledning att sluta 
arbeta mot barnarbete och självfallet vore det bättre om alla barn fick vara barn och gå i 
skolan. Det finns dock grader av barnarbete, vilket gör att man på väg mot att utrota 
fattigdom och barnarbete försöker att i första rummet lindra för de barn som är fast i arbete. 
Detta för att i förlängningen kunna helt förbjuda barnarbete och stärka barnens rättigheter, 
så att alla barn kan få chansen att vara barn. 
 
Fairtrade organisationer jobbar med små företag som sköts under demokratiska 
förhållanden. Arbetarna ska ha rätt att organisera sig i fackföreningar och känna till sina 
rättigheter (och skyldigheter) och de uppmuntras till gräsrotsorganisation. 
Handelskontrakten som skrivs skall vara på lång sikt och de som handlar inom fairtrade 
(exempelvis Föreningen Rättvisemärkt) ska erbjuda möjlighet till ekonomisk hjälp för 

                                                 
6 P1 konsument, 20 december, kl. 10:03 
7 www.ne.se 2007-02-26 
8 http://www.fairtradefederation.com/ab_whyft.html, 061127  
9 Axelsson, Nycander ., (1999) Etik och Handel – en studie om fair trade, Stockholm, konsumentverket s.8 
10 Axelsson, Nycander ., (1999) Etik och Handel – en studie om fair trade, Stockholm, konsumentverket s.8 

 5

http://www.ne.se/
http://www.fairtradefederation.com/ab_whyft.html


producenterna. Eftersom avtalen skall vara långsiktiga bidrar det till ökad trygghet även i 
samhället runtomkring kooperativet eller plantagen. Då man vet att avtalet sträcker sig över 
en längre tid, vet man också att pengar kommer att komma in i organisationen kontinuerligt 
under en längre tid och att man därmed också kan vara säker på att kunna betala ut löner till 
arbetarna. Detta medverkar till att man i större utsträckning vågar satsa på skolor och social 
infrastruktur, då projekt av den typen kräver ett mera långsiktigt engagemang och 
pengatillflöde.11  
 

2.2 Rättvisemärkt i Sverige 
Vad gör vi i Sverige i arbetet med Rättvis handel och vilka är aktörerna bakom Föreningen 
Rättvisemärkt? Hur avgörs det om en vara får bli Rättvisemärkt, vilka krav ställs på köpare 
och producenter? Vilka varor kan få en Rättvisemärkning? Vad är det viktigaste med de 
handelsavtal producenter som producerar Rättvisemärkta varor sluter med inköpare? I 
detta kapitel följer en grundläggande redogörelse av Föreningen Rättvisemärkt och deras 
arbete. 
 
Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige är en ideell organisation. Generalsekreterare är 
Alice Bah Kuhnke. Föreningen Rättvisemärkt har i sin tur ett samarbete med Rättvisemärkt 
i Sverige AB, vilka utfärdar licenser för Rättvisemärkt till svenska företag.  Rättvisemärkt 
AB ägs av Svenska kyrkan samt Landsorganisationen (LO), och leds av VD Katarina 
Rosenqvist.12 De båda organisationernas gemensamma mål är att öka konsumtionen av 
rättvisemärkta produkter i Sverige.  
 
Vad är då en rättvisemärkt produkt? Alla varor som är producerade i Sverige skulle kunna 
få rättvisemärkning, eftersom Sverige är ett demokratiskt land med kollektivavtal som 
reglerar arbetsmarknaden och säkerställer arbetarnas rättigheter och barn får gå i skola och 
slipper arbeta för sitt uppehälle. Även om alla svenska varor skulle kunna få märkningen 
eftersom de uppfyller kraven, är det inte svenska producenter som är skyddsvärda när det 
kommer till Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en organisation som arbetar för att stärka 
producenter i utvecklingsländer och därför är det bara varor producerade i 
utvecklingsländer som kan få märkningen. För att en producent skall få pryda sin produkt 
med den speciella fairtradesymbolen, måste dennes organisation av företaget och 
produktionen uppfylla en rad kriterier. Dessa kriterier är baserade på FN: s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter, samt de grundläggande 
ILO-konventionerna (International Labour organisation) om förenings- och 
förhandlingsrätt, barnarbete/minimiålder, diskriminering och lika lön och förbud mot 
tvångs och slavarbete.13 Konventionen om de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter 
och ILO-konventionerna har sin utgångspunkt i att människor inte ska behöva leva under 

                                                 
11 http://www.fairtradefederation.com/faq.html, 061127 
12 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 061123 
13http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm  2007 2007-02-07 
 och 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=7&module_instance=6&top_id=10
&nav_id=7 2007-02-07  
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förslavande former utan möjlighet att påverka sin situation. Människor ska kunna 
organisera sig och ha rätt till förhandling rörande den egna arbetssituationen.  
 
Sammantaget handlar det om att varor med fairtrades symbol skall vara producerade under 
drägliga förhållanden för både producenter och arbetare. Priset på rättvisemärkta varor är 
högre än världsmarknadspriset. Detta beror på att när priset på varan fastställs utgår man 
från vad det kostar att producera varan med hänsyn till alla kriterier som måste vara 
uppfyllda för att den ska få bära symbolen för Rättvisemärkt. Det blir ett högre pris om 
arbetarna ska får rätt lön och om man skall producera utan att jorden man brukar skall ta 
skada. Producenten ska även kunna gå med vinst. Utöver den vinsten ska uppköparna även 
betala en extra premie som skall tillfalla producentkooperativet för att stödja dess sociala 
och ekonomiska utveckling. Rättvisemärkt samarbetar med kooperativ bestående av flera 
små odlare, som genom att de går samman lättare kan förbättra livet kring kooperativet 
med hjälp av den extra premien. Kooperativet bestämmer demokratiskt hur man skall 
använda den premie man tjänat in. Premien kan gå till att borra en brunn för att alla gårdar 
skall få bättre tillgång till vatten, både för bevattning men också för att byborna ska slippa 
bära sitt dricksvatten i hinkar flera kilometer varje dag. Vissa kooperativ har satsat 
pengarna i pensionsfonder för arbetarna. Andra har förbättrat skolan i byn där kooperativet 
finns. Det viktiga är att man vill stärka lokalsamhället kring kooperativen, och detta skall 
styras av dem som bor där, inte organisationen Rättvisemärkt.  
 

2.2.1 Inget bistånd - handelsavtal 
I de handelsavtal man sluter mellan köpare och producenter finns det även en del som 
behandlar att köparen ska kunna betala en del av priset för varorna i förskott. Detta för att 
ge ökad trygghet för producenterna. Då jordbruk och odling är beroende av vädrets makter 
och skördar lätt kan slå fel, är möjligheten att få betalt i förskott något som kan vara 
livsviktigt för en odlares fortsatta existens. Arbetet med Rättvisemärkt är inget bistånd, det 
är ett handelssamarbete med långsiktiga mål. Parollen är ”trade not aid” Man vill att 
odlarna själva skall bygga upp sina organisationer med den vinst man får av att odla enligt 
Rättvisemärkts kriterier. Hela samhällen skall få det bättre, inte bara odlarna. Man satsar på 
långsiktiga avtal för att öka säkerheten för både producenter och inköpare.  Väljer odlarna 
att producera ekologiskt utbetalas en extra premie.14 Detta leder till att de flesta väljer att 
producera ekologiskt; oftast är Rättvisemärkta produkter därför både Krav- och 
Rättvisemärkta.  
 

2.2.2 Motprestation av producenterna  
Det är inte bara köparen som får betala ett något högre pris för de Rättvisemärkta varorna. 
Kriterierna kräver även en motprestation från producenten. De som har små jordbruk eller 
större gårdar med anställda och producerar rättvisemärkt, måste ha en demokratiskt 
uppbyggd producentorganisation. Detta betyder att de bland annat tillsammans ska besluta 
vad de ska göra med den extra premie som köparen betalar. De anställda ska minst få det 
som är landets minimilön, samt ha ett anställningsavtal. De anställda ska även ha rätten att 

                                                 
14 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 2007-02-07
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organisera sig i fackförbund eller liknande. Organisationen skall vara politiskt obunden och 
får inte diskriminera på grund av politisk eller religiös övertygelse, ej heller mot 
homosexualitet eller etnicitet. Barnarbete får inte förekomma och varan måste hålla god 
kvalitet.15 Dessa kriterier är världsomspännande och måste uppfyllas av alla som vill få 
sina varor Rättvisemärkta med den internationella logotypen som finns i alla nationer 
anslutna.  

2.3 Hur en kommun som Munkfors blir Fairtrade city 
En kommun som vill bli Fairtrade city måste uppnå en rad kriterier för att få denna status. 
Dessa kriterier ställer krav på kommunen, en tillsatt styrgrupp för projektet, handlare på 
orten och i förlängningen måste hela bygden vara medveten. Detta kapitel behandlar vilka 
krav Föreningen Rättvisemärkt har när de certifierar en kommun till Fairtrade city.  
 
Vilka kriterier är det då som en kommun med 5000 invånare skall uppnå för att bli en 
certifierad Fairtrade city? Vad är det som Munkfors har gjort och har framför sig i och med 
att kommunen är en Fairtrade city? Nedan kommer jag att presentera hur det är tänkt att 
kommunen måste arbeta, vad som förväntas av styrgruppen som tillsätts för att arbeta med 
certifieringen, samt hur man ska försöka att nå ut i media.   
 

2.3.1 Kommunen 
För att en kommun skall kunna bli certifierad krävs det ett godkännande från 
kommunfullmäktige. Vidare måste kommunen ge ett aktivt stöd åt projektet. Kommunen 
måste sluta ramavtal eller liknande, så att man på de områden där det finns Rättvisemärkta 
varor erbjuder detta. Det kan röra sig om att man bara köper in Rättvisemärkt kaffe till 
fikarummen på kommunens olika förvaltningar och Rättvisemärkta bananer till 
fruktkorgen. Kommunen måste se över sina möjligheter att agera som en mera etisk 
konsument i alla sina inköp.16 Kommunfullmäktige måste även utse en representant som 
skall sitta med i styrgruppen. 

 

2.3.2 Styrgruppen 
En viktig del i arbetet är att tillsätta en styrgrupp för arbetet med Fairtrade city då deras roll 
kommer att bli central i arbetet. Gruppen skall bestå av människor som kan engagera sig 
helhjärtat i projektet, eftersom det krävs att de tar ett stort ansvar för genomförandet. Till 
exempel kan det vara styrgruppen som går ut och tar kontakt med caféer, hotell och 
restauranger som kan tänkas börja servera Rättvisemärkt kaffe. Det är avgörande för 
projektets genomförande att tillräckligt många restauranger och caféer har ett 
Rättvisemärkt alternativ på menyn. Styrgruppen ska vara representativ för hela samhället. 
Människorna i gruppen ska ha olika bakgrund och ska därmed kunna sprida information 
genom olika formella och informella kanaler i samhället. Representanter för både 
näringsliv, föreningsliv, kommun och andra delar av samhället bör sitta med. En av 
                                                 
15 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml8.htm 2007-02-07  
16 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/copy-opml39.htm 2007-02-07
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medlemmarna i styrgruppen ska vara den som har kontakten med föreningen 
Rättvisemärkt. Styrgruppen har även ansvar för att kommunen skall behålla sin Fairtrade 
city-status. Föreningen Rättvisemärkt kan fungera som ett stöd i olika skeden av 
genomförandet av projektet, både med att upprätthålla fairtrade-statusen och att bidra med 
information för fortsatt arbete. 
 

2.3.4 I handeln 
Om en ort vill bli Fairtrade city ställer det även krav på butiker och restauranger på orten. 
Ett förutbestämt antal caféer och restauranger måste servera Rättvisemärkt kaffe. I en ort 
som Munkfors, det vill säga en ort med upp till 5000 invånare, måste det finnas minst ett 
café eller en restaurang som har Rättvisemärkt alternativ på menyn. Det måste även finnas 
ett bestämt urval av Rättvisemärkta varor i handeln. I Munkfors, eller en ort med upp till 
5000 invånare, måste det finnas minst 5 Rättvisemärkta produkter i en butik. 
 

2.3.5 Företag och organisationer  
Företag och organisationer måste även bidra till arbetet med certifieringen. Exempelvis 
genom att försöka konsumera mera Rättvisemärkta varor, såsom kaffe, frukt och andra 
livsmedel. Att förändra sin kaffe- och fruktkonsumtion är kanske inte någon större 
uppoffring för ett företag, men på sikt kan det komma att röra sig om större förändringar 
mot mera etisk handel generellt för företagare på orten.  
 

2.3.6 I media 
Styrgruppen har även ansvar för att få medial uppmärksamhet kring Fairtrade city. Genom 
media kan den söka skapa opinion och kännedom kring projektet. Detta för att öka 
invånarnas insikt och engagemang. Detta kan gärna koordineras med någon av 
Rättvisemärkts egna kampanjer för att få extra draghjälp. Information om Rättvisemärkt 
måste även finnas på kommunens hemsida på Internet, det måste finnas kontaktuppgifter 
till styrgruppen, samt en länk till Rättvisemärkt.  
 

2.3.7 Arbetet i förlängningen 
Certifieringen är startskottet för arbetet mot en mera etisk konsumtion för hela kommunen. 
Det är styrgruppens uppgift att arbeta med att se till att kriterierna för Fairtrade city 
efterlevs, till exempel se till att det finns ett uppdaterat ”showroom” med information om 
Rättvisemärkt och ökandet av restauranger som erbjuder Rättvisemärkta alternativ. Till sin 
hjälp bör de ha kommunen. Kommunen bör servera rättvisemärkt inom sina olika 
förvaltningar, avsätta pengar i budget som skall användas för att öka kännedomen om 
Rättvisemärkt och ta konkreta steg mot att etisk hänsyn skall tas i all upphandling.17 En 
kommun som har blivit en fairtrade city måste ständigt arbeta för att förbättra sin 
fairtradestatus. Det är obligatoriskt att den offentliga konsumtionen av Rättvisemärkta 

                                                 
17 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/copy-opml39.htm 2007-02-07  
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varor skall öka i hela kommunen. Ökningen skall ske tills konsumtionen är minst 50 % där 
det finns Rättvisemärkta varor, därefter är det valfritt att öka – även om det är önskvärt.  
 

2.4 Rättvisemärkt på väg mot social ekonomi  
 
Rättvisemärkt och det sättet man arbetar på går till viss del mycket emot det traditionella 
kapitalistiska systemet vilket generellt utgör en norm; marknadsekonomi eller som i 
Sverige blandekonomi. I och med en certifiering till Fairtrade city blir det i förlängningen 
så att en kommun inte längre tar hänsyn till de vanliga lagarna om offentlig upphandling, 
vilka går ut på att finna det mest ekonomiska alternativet av den vara man skall upphandla. 
Denna problematik återkommer jag till senare i uppsatsen. Istället är meningen att man 
skall finna det mest etiska alternativet. Inte bara kommunen, utan hela samhället med 
näringsidkare och föreningar skall påverkas mot en mera etisk konsumtion. Detta frångår 
reglerna för marknadsekonomi där avtal sluts på den nivå där utbud och efterfrågan möts. 
Rättvisemärkt håller inte marknadens lägsta priser, men tillhandahåller varor som är 
producerade mera etiskt vilket gör att priset blir högre. Eftersom Rättvisemärkt till vissa 
delar inte stämmer överens med marknadsekonomi, finns det ett annat sätt att beskriva 
deras arbete? Ett mera rättvisande begrepp är kanske social ekonomi; social ekonomi är 
företagande som grundar sig i demokrati och solidaritet.18 En mera ingående beskrivning 
av vad social ekonomi innebär och hur det kan kopplas till Rättvisemärkt följer i 
kommande kapitel.  
 

                                                 
18Olsson. (1994) Den sociala ekonomin, s. 26. 
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3. Social ekonomi 
Vad är social ekonomi? När började man tala om social ekonomi? Vilka 
associationsformer kan man finna inom ramen för social ekonomi?  Finns det någon 
övergripande definition av begreppet? Vilken funktion fyller social ekonomi? Detta 
kommer att behandlas i följande kapitel.  
 
Vad är då social ekonomi? Den sociala ekonomin har sitt ursprung på flera håll i historien, 
ända från 1800-talet och framåt kan man finna tankegångar som kan kopplas till social 
ekonomi. Själva begreppet ”social ekonomi” kommer från franskans ”économie sociale”, 
vilket myntades av Charles Gide i början av 1900-talet.19 Men det var först år 1989 som 
EG (det vi idag benämner EU) antog det som en officiell term, efter påtryckningar från 
Frankrike där begreppet då var betydligt mera etablerat. I Sverige är begreppet ännu nyare. 
I Jämtland ligger man i framkant i arbetet med social ekonomi, där finns Institutet för 
social ekonomi i Sverige. År 1998 tillsatte regeringen en arbetsgrupp som bland annat 
utarbetade en definition av begreppet, vilken är: 
 

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga 
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från 
den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs 
huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. 
Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte 
vinstintresse som främsta drivkraft.”20

 
Utöver denna definition fann regeringens arbetsgrupp tre underdefinitioner för att 
förtydliga innebörden av begreppet. En första del i definitionen beskriver social ekonomi 
som en tredje sektor vid sidan av den offentliga och den privata. En andra del behandlar hur 
man definierar begreppet inom EU, där rubricerar man social ekonomi mera som ett 
”policyinstrument”. Ett ”policydokument” som används för att avgöra hur man skall 
fördela resurser inom EU och hur man skall besluta om olika policys och åtgärder. Genom 
att använda policydokumentet social ekonomi i fördelning av resurser visar man på vilka 
typer av organisationer och verksamheter som bedöms vara positiva för samhället, genom 
att just dessa definieras och avgränsas via dokumentet.21 Den tredje delen av definitionen 
behandlar social ekonomi som mera renodlat ekonomiskt begrepp i förhållande till 
företagande och handel.  
 

3.1 Associationsformer förknippat med social ekonomi  
När man talar om social ekonomi som ett ekonomiskt begrepp finns det associationsformer 
vilkas aktiviteter man främst sammankopplar med social ekonomi. Dessa är: 

                                                 
19 Olsson. (1994) Den sociala ekonomin, s. 30 
20 Rapport från en arbetsgrupp s.18 (1999) Social ekonomi, En tredje sektor för välfärd, demokrati och 
tillväxt, 
21 Rapport från en arbetsgrupp s.46. (1999) Social ekonomi, En tredje sektor för välfärd, demokrati och 
tillväxt,  
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 Ekonomiska föreningar 
 Ideella föreningar inklusive trossamfund 
 Ömsesidiga bolag 
 Stiftelser 
 Lokalt förankrade aktiebolag 
 
Dessa organisationer har gemensamma etiska principer. De sätter medlemmarnas eller 
lokalsamhällets intressen i första rummet. Vinstintresset är alltså inte den största 
drivkraften, man utgår istället ifrån behov hos medlemmarna eller lokalsamhället och 
försöker tillgodose dessa genom att öka samarbetet lokalt. Samt att organisationen är 
självbestämmande och man har en demokratisk beslutsprocess.   
 

3.1.2 På en solidarisk grund 
Grunden i social ekonomi är demokrati och solidaritet. Enligt Jan Olsson kan den ses som 
en motvikt till de internationella marknadskrafterna, vilka styrs av utbud och efterfrågan 
där vinstmaximering är viktigare än solidaritet. Här fyller den sociala ekonomin funktionen 
att istället organisera ekonomiska alternativ på en mera demokratisk och solidarisk grund.  
Social ekonomi skall finnas som ett komplement till den offentliga och den privata sektorn. 
Det kan framförallt vara av vikt där den offentliga sektorn är svag.22 Den sociala ekonomin 
styrs inte av kommunen, men är i hög grad sammanflätad med kommunal verksamhet och 
skall snarare vara ett stöd på lokal nivå. Vill man fungera som en motvikt till 
marknadskrafterna, är det av vikt att kooperativ och liknande sammanslutningar som jobbar 
utefter social ekonomi fortsätter att ha medlemmarnas intressen som ledstjärna, och vårdar 
den interna demokratin23 En rimlig slutsats av Olssons ovan nämnda teori kan vara; tappar 
man fokus på medlemmarnas intressen är det lätt att bli att bli uppslukad av de starka 
strömmar som rör sig i marknadsekonomin. 
 

3.1.3 En värmländsk definition 
I Värmland har man arbetat för att utveckla den sociala ekonomin. Man har genomfört 
studier och rapporter har skrivits. I detta arbete har man kommit fram till en egen definition 
av vad social ekonomi är, som lyder: 
 

”Nykooperationer som innesluter många olika sorters kooperativ såsom producent-, 
inköps-, omsorgs-, och bygdekooperativ; den lokala rörelsen dvs. alla lokala 
utvecklingsgrupper och bygdekommittéer; frivilligsektorn inom den sociala 
sektorn och de kyrkliga församlingarnas diakonala verksamhet; idrottsrörelsen 
och det kulturella föreningslivet; studieförbunden och folkrörelserna och deras 
roll för livslångt lärande, lokal utveckling och kultur; samt andra aktörer inom 
lokal utveckling och regional (näringslivs) utveckling.”24

                                                 
22 Olsson. (1994) Den sociala ekonomin. 
23 Olsson. (1994) Den sociala ekonomin, s. 51 
24 Dahlgren (2004) Social ekonomi i Värmland. 
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I den värmländska definitionen av begreppet tar man även upp lokal utveckling, samt 
utifrån vilka typer av organisationer social ekonomi utgår ur ett mera värmländskt 
perspektiv. Denna definition fokuserar snarare på organisationer som har en mera 
framträdande roll i värmländska kommuner, såsom bygdekommittéer, idrottsrörelser och 
studieförbund. Dessa organisationer är kanske lättare att relatera till arbetet i Munkfors, 
eftersom definitionen är mera specificerad med utgångspunkt i Värmland och med 
värmländska förutsättningar i åtanke.  
 
Efter att nu ha gått igenom Rättvisemärkt och social ekonomi grundligt kommer jag i nästa 
avsnitt försöka finna kopplingarna mellan de båda.  
 

3.2 Förhållandet mellan Rättvisemärkt och social ekonomi?  
Finns det samband mellan social ekonomi och Rättvisemärkts arbete? Vilka samband kan 
man i så fall stärka? Finns det begrepp som kan sammanfatta och sammankoppla dessa 
båda företeelser? 
 

3.2.1 Medlemsnytta och solidaritet  
Rättvisemärkts arbete bygger på en ömsesidighet, en ömsesidig respekt mellan köpare och 
producenter. Köparen av Rättvisemärkta varor behöver följa en rad uppsatta kriterier, vilka 
följs av motprestationer av producenterna. Grunden i social ekonomi är bland annat 
medlemsnytta, demokrati och solidaritet. Detta är i min mening densamma grund som 
Rättvisemärkt vilar på. En associationsform som förknippas med social ekonomi är 
kooperativ eller ekonomiska föreningar. De organisationer som Rättvisemärkt arbetar med i 
utvecklingsländer uppmanas att arbeta tillsammans i kooperativ. Detta bland annat för att 
de tillsammans är starkare och kan hjälpa varandra med produktionen av de Rättvisemärkta 
varorna. Men också för att återknyta till grunden i social ekonomi, solidaritet. Man arbetar 
tillsammans för att förbättra lokalsamhället. Alla människor i en by med anknytning till ett 
kooperativ får ta del av förbättringarna som kommer av kooperativets arbete. Rättvisemärkt 
vill att deras producenter skall kunna förbli mindre jordbruk, som tillsammans i kooperativ 
kan motsvara efterfrågan. Tanken är inte att en jordbrukare skall växa sig stor och slå ut 
alla de mindre jordbruken runt omkring. Man vill verka för solidaritet mellan människor i 
ett samhälle. Trots att inte alla är direkt medverkande i produktionen kan kooperativet ta 
beslut om att använda sin premie att göra någonting som gynnar alla i samhället, såsom 
förbättrad skola, förbättrade vägar eller grävandet av en brunn.  
 

3.2.2 Demokrati  
En annan viktig grundsten i social ekonomi är demokrati. Eller som Jan Olsson uttrycker 
det, den sociala ekonomin utgör en grundläggande beståndsdel av det demokratiska 
samhället. Det är precis vad Rättvisemärkt arbetar för med sina producenter. Ett av kraven 
på producenterna handlar om att deras organisationer måste vara demokratiskt uppbyggda 
och att arbetarna ska få möjlighet att organisera sig fackligt. Demokrati är som bekant inte 
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en självklarhet i alla länder. Kunskap om hur demokrati fungerar i praktiken, kan vara 
något som man måste lära ut från Rättvisemärkts sida. Rättvisemärkts arbete handlar bland 
annat om att ge ”ringar på vatten”. Genom att utbilda producenter att sköta sina 
organisationer demokratiskt och att få arbetarna att förstå att de har rättigheter, kan man dra 
slutsatsen att Rättvisemärkt vill jobba inifrån och ut. Försöka verka för demokratiska 
organisationer i icke demokratiska land, som i förlängningen kanske kan påverka 
stadsmakterna. Rättvisemärkt sluter avtal direkt med producenter, för att undvika att staten 
eller kommunen tar sin ”del av kakan”. Olsson diskuterar vidare kring social ekonomi och 
demokrati. Demokrati har inte bara har sin grund i politiskt valda institutioner såsom 
parlament och kommunfullmäktige, utan även i demokratiska organisationer som tar egna 
initiativ för att hävda medborgarnas intressen.25  Rättvisemärkt kan ses som den 
organisationen Olsson beskriver. Rättvisemärkt vill hävda medborgarnas rättigheter och 
detta försöker man göra genom att arbeta med folket, inte regeringen. Man jobbar inifrån 
och ut, på ett sådant sätt att producenter och arbetare direkt kan ställa orsak och verkan i 
relation till varandra. Att de direkt kan se hur deras samarbete med Rättvisemärkt har en 
positiv inverkan på samhället de lever i. Detta förmodligen för att påvisa att demokratiska 
organisationer fungerar; ge människor en chans att se demokrati i praktiken i länder där 
demokrati bara är ett ord på ett papper.  
 
En slutsats man kan dra av att studera förhållandet mellan social ekonomi och 
Rättvisemärkt är att de båda i många avseenden har en liknande grundtanke och ett 
gemensamt intresseområde. Det är en demokratisk grund med fokus på människor inte på 
kapital. I både social ekonomi och i Rättvisemärkts arbete handlar det om att arbeta inifrån 
och ut, snarare än uppifrån och ner. Idéerna måste finnas hos människor som kan förvalta 
dem och föra dem vidare, så att de kan få en mera vedertagen status. Hur man har gjort för 
att sprida idéerna om Rättvisemärkt i Munkfors kommer att bli tydligare i nästa kapitel. Där 
redovisas intervjuer med dem som suttit i styrgruppen för Munkfors Fairtrade city.   
 

                                                 
25 Olsson (1994) Den sociala ekonomin, s, 51. 
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4. Redovisning av intervjuerna 
I avsnittet som följer behandlas vilket tillvägagångssätt jag använt för att samla in material 
till bakgrunden om hur Munkfors blev Fairtrade city, samt hur jag har arbetat med det 
materialet.   
 

4.1 Intervjuer som metod 
För att kartlägga Munkfors, hur man arbetat och tänkt där, valde jag att göra intervjuer. 
Intervjuer ger intervjupersonen mycket rum att uttrycka sig fritt, och intervjuaren möjlighet 
att ställa följdfrågor så att intervjupersonen tydligt kan uttrycka det verkliga 
händelseförloppet eller känslan. I en intervjusituation ger intervjupersonen många svar 
verbalt, men det ger även intervjuaren möjlighet att plocka upp känslotrådar och läsa av 
stämningen hos personen som intervjuas. Ämnet för uppsatsen är av den karaktären att det 
är svårt att inte bli engagerad. Vilket även ställer krav på mig som intervjuare och 
uppsatsskrivare att inte ”go native” och ställa ledande frågor och tolka svaren i ljuset av 
mitt eget engagemang.  
 
Intervjupersonernas engagemang och känsla för arbetet går inte att ta miste på. Detta hade 
jag möjlighet att se eftersom jag åkte till Munkfors och träffade mina intervjupersoner i sin 
hemkommun. Mycket av detta hade förmodligen gått mig förbi om jag valt att göra 
telefonintervjuer istället. Eftersom detta är en upptäckande uppsats kändes det viktigt att 
komma ut i verkligheten och möta människorna i den bygd de arbetar i. Under mitt besök 
kunde jag även besöka Munkfors lilla världs-butik och samtala med dem som driver den. 
Det gav mig stoff i arbetet att hitta följder av arbetet med Fairtrade city, men också bidra 
till förståelsen varför just Munkfors kunde bli en Fairtrade city. Intervjuer och samtal är, i 
min mening, en bra ansats för att nå information och känslor, vilket var det jag sökte när 
jag begav mig till Munkfors.  
 

4.1.1 Fyra intervjuer  
Min första intervjuperson hittade jag på kommunens hemsida, och från den personen fick 
jag en förteckning av alla de som suttit i styrgruppen för arbetet med Fairtrade city. Jag 
valde att göra halvstrukturerade intervjuer där jag hade en rad teman och frågor kring 
dessa, men lät intervjupersonerna tala ganska fritt för att få just den personens bild av 
arbetet. Jag har inte genomfört någon totalundersökning av styrgruppen, då detta inte skulle 
rymmas inom den ganska snäva tidsramen för en C-uppsats. Intressant skulle även ha varit 
att gå ut och samtala med Munkforsborna för att får deras historia kring Fairtrade city. Inte 
heller det fanns det plats för denna uppsats. Istället valde jag att göra en utforskande 
uppsats. Fairtrade city är ett nytt fenomen i Sverige, därför finns det lite tidigare forskning 
på området. Att ha ansatsen att undersöka fenomenet kan därför vara problematiskt. Istället 
har jag ansatsen att försöka upptäcka vad Fairtrade handlar om utifrån initiativtagarnas 
horisont och vad det kan innebära för en ort att få certifieringen.  
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13 personer sitter i styrgruppen och jag har intervjuat fyra av dem. Vilka jag intervjuat 
väljer jag att inte nämna vid namn. Under arbetets gång har jag fått intrycket av att inte alla 
kände sig bekväma med hur deras resonemang tog sig uttryck när jag skrivit ner intervjun 
på papper. Detta gjorde att jag valde att inte nämna intervjupersonerna vid namn. Men de 
flesta av dem arbetar i kommunen. Det är inte avgörande att veta namnen på 
intervjupersonerna, för att förstå berättelsen och resten av arbetet. I intervjuerna har jag 
ställt frågor om vilken del i arbetet personerna haft och hur det började för den personen. 
Vidare har jag ställt frågor kring vad som är det viktigaste arbetet med Fairtrade city, vad 
som har varit svårast med arbetet respektive vad som gått lätt, vilka reaktioner man har fått 
från dem som bor i Munkfors och hur det har mottagits i media. Jag har även bett 
intervjupersonerna berätta fritt hur de tror att man kommer att arbeta vidare för att bli ännu 
bättre, samt tala om möjliga ”spillover-effekter”.  
 
Den första intervjun gjorde jag på Karlstad universitet, den gav mig mycket 
bakgrundsinformation om arbetet i kommunen. Denna bakgrundsinformation gav mig 
möjlighet att strukturera om intervjuguiden en aning till följande tre intervjuer. Med den 
första intervjun i åtanke kunde jag i senare intervjuer undersöka huruvida den första 
intervjupersonens upplevelser och information stämde överrens med de andra 
intervjupersonernas. Varje intervju tog ungefär 30 – 45 minuter. När jag skulle göra de 
andra tre tog jag chansen att möta mina intervjupersoner på sin hemort Munkfors. 
 
När intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem och skrev referat på transkriptionen, för 
att sedan sammanställa alla fyra intervjuerna till en berättelse. I den berättelsen har jag lagt 
samman lite olika åsikter, trots att alla intervjupersoner ej var helt eniga i alla frågor. Jag 
tar mera ingående upp olikheterna hos de svarande i analysen. Med hjälp av berättelsen 
försöker jag få fram en varför, hur och med vilka medel Munkfors har arbetat för att bli en 
Fairtrade city.  
 

4.1.2 En historia - fyra berättare  
Historien om Munkfors väg till att bli en Fairtrade city berättas av fyra 
styrgruppsmedlemmar. Denna berättelse skall ge bakgrunden till hur Munkfors blev 
Fairtrade city, samt utgöra en del av materialet jag kommer att analysera för att söka finna 
en bild av vilka tänkbara andra motiv man hade när man ansökte om att bli Fairtrade city. 
Intervjupersonerna jag har valt har olika funktioner i kommunen. Detta för att jag ville ha 
olika infallsvinklar på arbetet för att ge en så differentierad bakgrund till arbetet som 
möjligt. Återigen vill jag understryka att det är en explorativ uppsats, med avsikten att 
upptäcka en ny företeelse. Jag kommer inte att använda intervjupersonernas utsagor i 
traditionellt undersökningssyfte. Jag ska snarare använda det för att skapa en berättelse av 
hur arbetet fortskridit för att sedan tolka det utifrån olika teorier och adekvata begrepp.  
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5. Resultat 
Hur gick det till när Munkfors blev Fairtrade city? Hur har man arbetat för att få 
certifieringen, vad är det viktigaste arbetet man har framför sig? I detta kapitel får fyra 
styrgruppsmedlemmar berätta sin historia om hur Munkfors blev Fairtrade city.  

 

5.1 en berättelse om hur Munkfors blev Fairtrade city 
Det finns en rad förklaringar till hur det kom sig att Munkfors började arbeta mot att bli en 
Fairtrade city. Att Föreningen Rättvisemärkt tog kontakt med kommunen och hörde sig för 
hur man arbetade med etisk handel har en del i förklaringen. Därtill har alla 
intervjupersoner sin historia om hur det gick till när de blev engagerade i projektet. De 
kommer från olika delar och sektorer i kommunen och har haft olika funktioner i arbetet 
med projektet. Men oavsett hur de kom in i projektet har de en sak gemensamt 
 - engagemang. Det blev mycket tydligt i alla intervjuer. Alla intervjupersoner beskriver 
engagerat hur viktigt det är med arbetet med Rättvisemärkt och att när man känner till 
bakgrunden kan man aldrig mera bortse från hur viktigt detta arbete är.  
 
I Munkfors driver man projektet LIP Klarälven. Det går framförallt ut på att arbeta med 
miljöfrågor och folkbildning inom miljö för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna. 
Det var på ett styrgruppsmöte för LIP man först lyfte frågan om Fairtrade city var något för 
Munkfors. Det första mötet som hölls var ett möte där man ville se vilka som var 
intresserade av att sitta i en styrgrupp för det fortsatta arbetet. De man hade bjudit in var 
potentiella styrgruppsmedlemmar; alla inbjudna ville vara med. Det var dock några viktiga 
aktörer som ej hade dykt upp på mötet. De lokala handlarna fick delar av styrgruppen ta 
kontakt med i deras butiker. Inför det mötet hade en av handlarna själv tagit reda på vad 
Rättvisemärkt handlade om och var nu mycket intresserad av att vara med i arbetet. 
Munkfors har två lite större butiker och ytterligare någon liten butik. Efter besök hos dem 
var båda ”med på tåget”. För att uppnå kriterierna för en stad på 5000 invånare måste man 
ha en butik som säljer Rättvisemärkta varor. Munkfors har ca 3900 invånare och två butiker 
som säljer rättvisemärkta varor.  
 

5.1.1 Lättare att arbeta med ett färdigt koncept 
Idén med Fairtrade city föddes i april 2006, i maj hölls det första styrgruppsmötet och den 
tredje november 2006 hölls ceremonin då Munkfors blev certifierade som landets andra 
Fairtrade city. Genom hela arbetet har Föreningen Rättvisemärkt fungerat som ett bollplank 
för idéer, kommit med förslag för hur man ska föra projektet framåt och varit en bra 
katalysator i arbetet helt enkelt. Att ha ett färdigt koncept att applicera i sin egen 
verksamhet har underlättat, menar en av intervjupersonerna. I kommunal verksamhet kan 
beslutsförfaranden vara aningen utdragna; allt ska diskuteras och stötas och blötas. När 
man har ett färdigt koncept att gå efter behöver man inte lägga energin på att gemensamt 
komma fram till hur man ska ställa sig i olika frågor. Man kan istället fokusera på att driva 
projektet framåt. Alla kommuner har slimmade budgetar, ingen har egentligen tid och 
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pengar för att arbeta med detta. Därför behöver ett projekt människor som är så engagerade 
att projektet fungerar och drivs vidare trots att man i projektet kanske inte har mycket vare 
sig tid eller pengar. Man behöver hjälp utifrån också, såsom av Rättvisemärkt för att man 
skall kunna starta en opinion och väcka intresse hos befolkningen. Man behöver även 
arbeta för att hålla lågan brinnande hos dem som är direkt engagerade i projektet.  
 

5.1.2 Att ta ett steg längre 
Att arbetet har gått snabbt, har flera förklaringar menar de som arbetat med projektet. Ett 
kommunalråd som brinner för frågor rörande rättvis- och etisk handel är en förklaring. Att 
man redan hade väl inarbetade kanaler för miljöarbete tack vare LIP-projektet utgjorde en 
annan bra grund att stå på; ”arbetet med Rättvisemärkt är inte egentligen miljö, det är att ta 
ett steg längre”, säger en intervjuperson. I Munkfors har det varit många som engagerat sig 
för arbetet med Fairtrade city. Detta är en av styrkorna menar en intervjuperson. ”Styrkan i 
bygden ligger i att man är flera människor som tycker att detta är viktigt, och då kan man 
nå många olika människor på en bred front inte bara en koncentrerad sfär.” 
 

5.1.3 Det är nu arbetet börjar 
Även om själva arbetet med att bli certifierade har gått fort är samtliga intervjupersoner 
enade; det är NU arbetet börjar. Det stora arbetet blir att hela tiden kämpa för att bli bättre 
på rättvis handel, samt att nå ut med information till invånarna i kommunen. ”Folk måste 
bli medvetna att de kan göra en skillnad genom att göra aktiva val när de konsumerar. ”Det 
bästa sättet att nå människor är att gå ut och möta dem i deras vardag, visa dem hur de 
själva kan göra en skillnad”, säger en intervjuperson. Alla intervjupersoner är enade: 
information för att öka engagemanget hos lokalbefolkningen är något man skall arbeta 
aktivt med. Folk måste se att deras konsumtionsval kan ha inverkan på livet hos människor 
på andra sidan jordklotet. För att påvisa skillnader för arbetare på en plantage som 
producerar Rättvisemärkta råvaror och en vanlig plantage har man i kommunen en bra film 
som illustrerar detta. Den filmen kommer man att använda som en del i 
informationsspridandet kring Rättvisemärkt. 
 
Ett av styrgruppens mål är att få människor att förstå vad Fairtrade city handlar om. Men 
folk kan vara aningen skeptiska till sådant som de inte känner till, så även i detta fall, men 
när man beskriver att det är mera etisk handel projektet går ut på är det ingen som är emot. 
Likväl är problemet oftast att nå ut med informationen och få människor att verkligen ta till 
sig dessa tankar och värderingar, samt ge uttryck åt det och införliva dem genom att handla 
Rättvisemärkta produkter. Problemet har dock varit att vid de föreläsningar som hållits om 
Rättvisemärkt har intresset varit ganska svalt. Få tar sig tid att gå och lyssna. ”Att 
Munkfors har blivit en Fairtrade city beror inte på någon speciell medvetenhet eller 
engagemang hos Munkforsborna i allmänhet” tror en intervjuperson. Det har gått fort med 
arbetet, kanske inte alla har hunnit med att förstå vad det handlar om. Vi som arbetar med 
detta är ju invigda, men man måste också förstå att för vissa kan det vara ogreppbart säger 
en annan.  
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Man måste arbeta aktivt för att kommuninvånarna ska bli medvetna konsumenter och 
medvetna om vad Fairtrade city står för. En av intervjupersonerna säger: jag som 
privatperson måste bli bättre på detta, och vi som kommun måste ha bättre kännedom om 
vad Fairtrade city står för. ”Något vi har kvar att arbeta mot är att vi ska bli starka i rollen 
som Fairtrade city, både kommunen och kommunmedborgarna.” Om vi är starka i det kan 
vi tydligare profilera oss som Fairtrade city och få mera uppmärksamhet och bättre sprida 
information. ”Vi måste arbeta mera för att få uppmärksamhet i media, vi har inte fått 
tillräckligt mycket”, menar en intervjuperson. ”De som har gjort det tunga arbetet med 
certifieringen borde ha en guldstjärna på dörren och mera uppmärksamhet i media för det 
arbete man lagt ner.” Media är mycket viktigt för vårt arbete, menar samma intervjuperson. 
Samtidigt som en annan hävdar att det inte är media man vill övertyga om hur viktigt 
projektet är, utan snarare människor boende på orten. Samme person berättar även att man 
bjöd in TV och tidningar till ceremonin då kommunen fick sitt diplom. Regionaltidningarna 
VF och NWT kom och gjorde reportage, men det gjorde inte TV. 
 

5.1.4 Varorna säljs i butikerna 
Trots ett ganska svalt engagemang för föreläsningar om Rättvisemärkt, så säljer butikerna i 
kommunen mycket av de Rättvisemärkta varorna. Det är viktigt för handlarna att varorna 
säljs, de har ju självfallet ett vinstintresse i detta. De måste se att de blir av med varorna så 
de kan köpa in mera och flera varor. Att människorna i kommunen inte är helt obekanta 
med märkningar av detta slag kan hänga ihop med att på gränsen till Munkfors kommun 
ligger Torfolk-gård, där man producerar en rad olika kravmärkta varor. Torfolk är de som i 
princip startade kravmärkt i Sverige; även kända utanför landets gränser, berättar en 
intervjuperson. Närheten till Torfolk skulle kunna ha haft en inverkan i den meningen att 
folk redan innan har en viss förståelse för ekologiskt odlat och liknande märkningar.  
 

5.1.5 Ett” uppifrånperspektiv”? 
På frågan om det var lätt att genomföra projektet går intervjupersonernas åsikter isär en 
aning. Någon menar att det har varit lätt att genomföra utifrån dennes synvinkel. En säger 
att det har varit svårt, och att folk har en bild av att det skulle vara så lätt att genomföra ett 
projekt som detta i en liten kommun när det i själva verket är tvärtom. Folk har en bild av 
att det är lite synd om de som bor i Munkfors. En intervjuperson hänvisar till tidigare 
forskning där man jämför Munkfors och Årjäng, och att då Munkfors alltid framställs som 
en kommun med bruksanda och att Årjäng alltid har mera ”Gnosjöanda”. Att det liksom 
skulle vara synd om Munkfors. ”Sådana föreställningar får vi ofta försvara oss emot.” Trots 
att man i Munkfors inte har någon särskild bruksanda, menar samme person. Han vidhåller 
att man får jobba hårt för att tvätta bort folks förutfattade meningar.  
 
En annan intervjuperson berättar vidare: I många år var bruket den största arbetsgivaren på 
orten, så är det inte idag. I gamla brukssamhällen brukar det trots brukets neddragningar 
fortfarande finnas kvar en viss bruksanda. Bruksanda brukar förknippas med jantelag; man 
skall inte sticka ut, det är mera status att vara anspråkslös. Detta är något som man i 
Munkfors jobbar för att bryta. Men initiativet till Fairtrade city kommer till stor del från 
kommunen och politiker. Detta kan kanske ge ett ”uppifrånperspektiv” eftersom det inte 
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har vuxit fram ur något ideellt. Det är inte lätt att komma och berätta något för människor 
som de inte redan känner till. ”Då tror folk att man vill verka världsvan och förmer än 
någon annan, och det går inte hem.” Att det har varit svårt att nå ut med information just 
här kanske hänger samman med den bruksanda som kommunen till viss del fortfarande 
dras med, funderar en intervjuperson. 
 

5.1.6 För ökad konkurrenskraft  
I kommunen finns även ett företagscentrum som arbetar aktivt för företag med 
miljödiplomering; man vill bland annat hjälpa företag att bli mera konkurrenskraftiga 
genom en sådan diplomering. Målsättningen har framför allt varit att förbättra näringslivet 
på orten, och få företag att inse att alla kan göra skillnad. När det kommer till arbetet med 
Fairtrade city har man har verkligen fått företagarna med sig. Många är mycket engagerade 
och kommer med egna idéer för hur man kan arbeta. ”Företag här på orten vill bli sedda i 
dessa sammanhang, det är bland annat ett konkurrensmedel. Men det är även så att 
företagen har börjat se att de har ett ökat globalt ansvar.” Dock har det inte försvårat arbetet 
att det är lite ”inne” att vara medveten. Om företagen förstår vad Rättvisemärkt handlar om 
och marknadsför sig själva med det, är det lättare att nå ut till befolkningen med 
information om vad Rättvisemärkt är. 
 
Att bidra till att människor får det bättre i utvecklingsländer tack vare att man som kommun 
gör aktiva val för en mera etisk handel är ett av målen med att bli en Fairtrade city. Men det 
finns även ”spillover-effekter”. Munkfors är en liten kommun som numera har ett positivt 
befolkningsnetto. Men man måste kämpa för att behålla sina invånare, samt verka 
attraktiva för människor utifrån. Kommunen har sedan 2002 arbetat med närliggande 
kommuner i LIP-projektet för att öka invånarnas miljömedvetenhet. Miljöarbetet ser man 
som mycket viktigt i Munkfors, men det bidrar även med andra saker. I Munkfors är man 
bra på miljö och det är ett försäljningsargument som man kan använda sig av. Att vara en 
Fairtrade city är ett är ett sätt för kommunen att profilera sig och nå ut med ett budskap på 
samma gång. 
 
På ett vis har Munkfors redan nått ut till en mera global marknad. De senaste fem åren har 
man haft en inflyttning av holländare vilka har startat näringsverksamhet på orten.  När vi 
pratar om nyinflyttning nämner en intervjuperson: ”Självfallet finns det fördomar mot de 
nyinflyttade i kommunen, men innerst inne vet Munkforsborna att de inte klarar detta 
ensamma - man behöver hjälp utifrån för att överleva.” Och ofta är det så att det är folk 
utifrån som är drivande i olika frågor som rör orten, säger samme person. Men vidhåller 
också att när man kommer utifrån känner man att man trots allt blir accepterad och kan 
vara som man vill. 
 
För att kunna genomföra ett utvecklingsarbete som det man gjort i Munkfors med Fairtrade 
city, måste vissa förutsättningar föreligga; ”den nödvändiga triangeln” är en teori som 
glesbygdsforskaren Alf Ronnby använder sig av. I nästa kapitel kommer en mera ingående 
genomgång vad den handlar om.  
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6. Den nödvändiga triangeln för lokal utveckling 
Vilka förutsättningar bör finnas i en kommun för att man med ett bra resultat ska kunna 
genomföra ett utvecklingsarbete? Vad bör kommunen ta för roll i arbetet, vilka krav på 
engagemang ställs på lokalbefolkningen samt vad kan fungera som en extern stimulans. 
Svaren på frågorna finns i detta avsnitt. 
 

6.1 Trebenta pallen  
Vill man från en kommuns sida komma framåt i ett lokalt utvecklingsprojekt skall man ha i 
åtanke att projektet bör vila på den trebenta pallen. En metafor som används för att 
illustrera problematiken om ett av benen saknas; då är pallen inte funktionsduglig. De tre 
benen utgörs av lokal resursmobilisering som förankring, extern stimulans som katalysator, 
uppbackning från det offentliga som möjliggörare. En pall med tre ben fungerar inte med 
bara två, ej heller ett utvecklingsprojekt, menar glesbygdsforskare Alf Ronnby.26

 

6.1.1 Lokal förankring 
Har man inte ett stöd från människorna i bygden där man vill genomföra ett projekt kan 
arbetet bli mycket tungrott. Ronnby skriver att den lokala förankringen är den viktigaste 
faktorn i ett utvecklingsprojekt. Trots att det kan innebär att de engagerade får lägga ner 
mycket tid och energi utan att det konkret leder till personens enskilda egna vinning. Utan 
snarare till erkännande och uppskattning för det arbete en person gjort för allas vinning.  
 

6.1.2 Från kommunens sida 
För att ett utvecklingsprojekt skall gå att genomföra i en kommun bör initiativtagarna till 
projektet ha kommunledningens stöd. Kommunen skall gå in och starta projekt om de som 
arbetar med projektet har svårt att komma igång av egen maskin. Vidare skall de finnas till 
och inspirera projektgruppen till fortsatt utvecklingsarbete. Stödja och samordna olika 
lokala projekt samt bistå vid genomförandet och ge återkoppling på det genomförda 
arbetet.27 Detta stöd är viktigt på många sätt; politikers positiva inställning avspeglar sig i 
förvaltningsbeslut och tjänstemäns inställning när de ska tolka och tillämpa regler för 
förvaltningen. Kommunen blir en möjliggörare, likväl som den kan bli en omöjliggörare i 
avseenden när den inte stöder lokala projekt. Ett projekt kan även behöva hjälp av 
kommunen rent administrativt, exempelvis med bokföring eller annan ekonomisk 
rådgivning, eller med rent praktisk hjälp som upplåtelse av lokaler med mera. Vid händelse 
av att ett projekt söker statligt stöd, eller pengar från privata aktörer behöver de även då 
kommunens stöd för att verka seriösa och ge ett säkert intryck.  
 

                                                 
26 Ronnby (1995) Den lokala kraften Människor i utvecklingsarbete.  
27 Ronnby (1995) Den lokala kraften Människor i utvecklingsarbete. 
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6.1.3 Extern stimulans 
Det tredje benet är yttre impulser eller stimulans till aktion. Det kan vara att bli stimulerad 
att arbeta mot ett mål, då man sett att en grannkommun redan lyckats att genomdriva ett 
liknande projekt. Det kan vara att man tar lärdom från andra delar av landet, exempelvis att 
ha den berömda ”Gnosjöandan” i åtanke när man söker öka egenföretagande i kommunen. 
Eller att se hur man arbetat i ett annat land och låta sig inspireras av detta. En fristående 
organisation kan också fungera som extern stimulans; stöd och agitator. I nästa kapitel 
följer berättelsen om hur Munkfors blev en Fairtrade city. Förhoppningsvis beskriver 
kommande kapitel vad eller vem som har haft vilken funktion i den möjliggörande 
triangeln i Munkfors.  
 

6.2 Munkfors nödvändiga triangel  
Har Munkfors en fullgod nödvändig triangel, och hur ser den i så fall ut? Vilken position 
hade kommunen, vilken roll spelade Rättvisemärkt och hur väl förankrat är konceptet 
Fairtrade city i Munkfors? 
 
För att genomföra ett lokalt utvecklingsprojekt behövs tre viktiga komponenter som utgör 
den nödvändiga triangeln: möjliggörare, extern stimulans och lokal förankring. Vart och ett 
av dessa komponenter har en lika betydande roll för att ett lokalt utvecklingsprojekt skall 
lyckas enligt Ronnby.28  
 

6.2.1 Möjliggörare  
I arbetet med Fairtrade city har kommunen varit en möjliggörare i många avseenden. 
Delvis kom initiativet till certifieringen från just kommunen. I kommunfullmäktige 
klubbades ganska snart beslutet att man skulle genomföra projektet; kommunfullmäktiges 
jakande till projektet utgör en förutsättning för att arbetet skall kunna fortsätta, enligt de 
kriterier Rättvisemärkt satt upp. Kommunen har även avsatt pengar i budgeten som gick till 
arbetet. Eftersom kommunen hade arbetat mycket med miljöfrågor tidigare kunde man 
även bidra med erfarenheter i hur man på bästa sätt når ut till medborgarna bland annat 
genom ett redan inarbetat kontaktnät.  
 

6.2.2 Extern stimulans 
Den externa stimulansen kan man nog säga att föreningen Rättvisemärkt stod för. Ett av 
startskotten var det e-mail som föreningen skickade till kommunen med frågor hur man 
arbetade med etisk handel. Genom projektet har Rättvisemärkt funnits med i bilden som 
”bollplank” och inspiration. Munkfors var den andra kommunen att bli certifierad efter 
Malmö. Intervjupersonerna berättar att Rättvisemärkt var mycket intresserade av hur 
arbetet fortgick och hur man skulle kunna arbeta vidare. Eftersom Munkfors är just den 
andra kommunen att bli certifierad utgör man i princip 50 % av Rättvisemärkts ”input” på 
hur relationen mellan organisationen och kommunen skall fungera. Rättvisemärkt bidrar 

                                                 
28 Ronnby (1995) Den lokala kraften Människor i utvecklingsarbete. 

 22



även med trycksaker och information, samt att kommunen har möjlighet att samarbeta med 
dem på informationskampanjer som organisationen driver på central nivå. Vid den 
ceremoni som hölls i Munkfors när man blev certifierade var även generalsekreteraren 
Alice Bah med och höll ett inspirationstal.  
 

6.2.3 Lokal förankring 
I början utgjorde styrgruppen den lokala förankringen. I den sitter representanter från 
kommunen, näringslivet, kyrkan och några som på ett eller annat sätt redan var engagerade 
för rättvis handel. Styrgruppens jobb handlar mycket om att fördjupa den lokala 
förankringen och få flera människor att engagera sig i Fairtrade city. Den lokala 
förankringen är av största vikt i ett utvecklingsarbete, i alla fall om man vill att det ska nå 
ut till större delen av invånarna. Intervjupersonerna beskriver både att det är många på 
orten som är engagerade, men talar också om ett ”uppifrånperspektiv”, då kommunen har 
varit så stark i genomdrivandet av projektet. Att man har blivit Fairtrade city beror inte på 
någon särskild medvetenhet hos Munkforsborna, säger en intervjuperson, utan snarare på 
eldsjälar i styrgruppen. I intervjuerna framkom även att det var svårt att få människor att 
komma och lyssna på information om Rättvisemärkt. Men även om intresset har varit svalt 
så måste ett visst budskap ändå ha nått fram, eftersom de Rättvisemärkta varorna säljs i 
butikerna.  
 
Den lokala förankringen är i intervjupersonernas mening det som man måste jobba vidare 
på; att få invånarna att förstå vikten av att göra etiska val när de handlar. En intervjuperson 
säger: ”vi måste bli medvetna om och starka i rollen som Fairtrade city”. Även jag anser att 
det stämmer. I nuläget verkar det mera som en stark grupp invigda är engagerade och 
förhoppningsvis ska de nå ut med sitt budskap till resten av kommunmedborgarna. Även 
om det såhär i början är ett svalt intresse.  
 
Sammanfattningsvis har man otroligt bra förutsättningar att lyckas med projektet Fairtrade 
city även på lång sikt om man ser till den möjliggörande triangeln. Kommunen är mycket 
engagerad i arbetet och försöker göra det man kan för att arbetet skall gå framåt. 
Föreningen Rättvisemärkt kommer att finnas som ett stöd och bollplank så länge man från 
styrgruppens sida önskar det, vilket betyder att man även i fortsättningen kommer att ha 
den externa stimulans som behövs. Lyckas man att påvisa alla de positiva effekterna 
projektet kan ha för kommunens framtida utveckling kan man kanske öka den lokala 
förankringen och därmed ta projektet ännu längre. På längre sikt kan man arbeta mera med 
utgångspunkt i social ekonomi, då lokal förankring har en nyckelfunktion även där. 
 
I kommande kapitel följer en nulägesanalys på hur det ser ut i Munkfors och om samhället 
är präglat av social ekonomi.  
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7. Social ekonomi i Munkfors? 
Tidigare i denna uppsats har jag kommit fram till att Rättvisemärkt i teorin i många 
avseenden ryms inom ramen för social ekonomi. Frågan kvarstår dock om man kan 
överföra ett teoretiskt begrepp, i en mera idealtypisk bemärkelse, till Munkfors arbete med 
Fairtrade city? 
 
På den direkta frågan om man hade några tankar kring social ekonomi när man bestämde 
sig att bli en Fairtrade city fick jag nej, inte bara från en intervjuperson. Grunden till att 
Munkfors ansökte om att bli Fairtrade city är solidaritet. Man vill i mesta möjliga mån 
förhindra att kommunens konsumtion missgynnar människor i andra delar av världen. 
Projektet har genomdrivits för att man har en önskan om att kunna förbättra villkoren för 
producenter i utvecklingsländer, genom att öka medvetenheten kring Rättvisemärkta varor 
och därmed även öka konsumtionen av detsamma. Solidaritet är en av de mest centrala 
anledningarna att Munkfors har blivit Fairtrade city. Projektet har genomdrivits med hjälp 
av eldsjälar i kommunen som brinner för etisk handel. De fångade tillfället att ta sitt 
engagemang ett steg längre genom att göra Munkfors till Fairtrade city.  
 
Rättvisemärkt ryms inom ramen för social ekonomi. Munkfors har blivit en Fairtrade city 
med hjälp av Rättvisemärkt. Leder detta vidare och gör att social ekonomi även blir ett 
genomgående tema i en Fairtrade city som Munkfors? Tidigare i uppsatsen har jag 
redogjort för både Rättvisemärkt och social ekonomi, samt försökt att finna gemensamma 
nämnare för de båda.  Munkfors som Farirtrade city är ett faktum men att upptäcka hur, 
eller om, arbetet hänger samman med den sociala ekonomin är mera invecklat.  
 

7.1 Ett ”uppifrånperspektiv” 
 
I berättelsen om Munkfors berättar en intervjuperson att denne tyckte att det var bra med ett 
färdigt koncept som det med Fairtrade city. På något vis kan man se att det är ett färdigt 
koncept som mer eller mindre bara ”lagts på” den kommunala aktiviteten. En 
intervjuperson beskriver även att arbetet med Fairtrade city kan ses av ortsbefolkningen 
som någonting som kommer uppifrån. Vilket det delvis också gör eftersom kommunen var 
initiativtagare till projektet. Social ekonomi skall finnas som ett stöd för den offentliga 
sektorn, men skall inte styras av kommunen. Kommunen är en möjliggörare, vilken den 
även har varit i Munkfors. Kanske har kommunen varit för aktiv i arbetet, att man allt för 
ivrigt, allt för snabbt försökt implementera idéerna med Fairtrade city. Tidigare har jag 
behandlat hur kommunen har gjort sitt jobb som möjliggörare, men att det fortfarande finns 
mer att önska i lokal förankring. Detta är en viktig del för att ett utvecklingsprojekt skall 
fungera bra och gå framåt. I intervjuerna framkommer det att intresset har varit svalt för 
informationsmöten om Rättvisemärkt. En intervjuperson beskriver just problematiken med 
att komma med något nytt som människor inte känner till. Resultatet kan bli att människor 
tror att någon vill vara för mer än någon annan, och budskapet går om intet.   
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7.1.1 Fortfarande ett vinstintresse 
I styrgruppen har man engagerat människor över hela samhället, kommunen, kyrkan är 
representerad, man har engagerat företagscentrum för att få med de lokala företagen och 
lokala handlare på Konsum och ICA. En intervjuperson nämner att de lokala företagen 
tycker att det är viktigt att synas i sådana här sammanhang. En annan att handlarna måste få 
sälja de Rättvisemärkta varorna, för att de har ett vinstintresse i detta. Självfallet är det så 
att handlare har ett vinstintresse med sina butiker och företag vill kunna samla 
”goodwillpoäng” genom att bli förknippade med Fairtrade-statusen. Vinstintresse är helt i 
linje med marknadsekonomi, vilket är det ledande ekonomiska systemet. Fairtrade city har 
inte vinstintresse som främsta mål, men de som man söker engagera i arbetet kan 
fortfarande ha vinstintresse. Denna dubbelhet är en motsättning som man måste vara 
medveten om när man arbetar med Fairtrade city. Även om man blir en Fairtrade city så 
kommer företag på orten inte att sluta tänka marknadsekonomiskt. I Munkfors finns även 
de som lever och andas för Rättvise- och Kravmärkt. Människor som driver sitt lilla företag 
av ideologiska skäl. Viktigt är att kunna bo där man vill, att kunna överleva på det man gör 
och att göra det utan att kompromissa ideologiskt.  
 
Rent juridiskt sett är det fortfarande snårigt för Munkfors. När jag var där och gjorde 
intervjuer hade man inte helt klart för sig hur man skulle kunna upphandla Rättvisemärkta 
varor utan att det gick emot lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU är anpassad efter 
marknadsekonomi, man skall välja den varan som är mest ekonomisk. Rättvisemärkta varor 
är inte de mest ekonomiska alternativen. Lagen talar om miljö i undantagen, inte så mycket 
om etik och moral. LOU blir även den ett problem, när man som med Fairtrade city 
försöker agera utanför ramarna för marknadsekonomi.   
 

7.1.2 Svårare i Sverige 
Kriterierna för att bli en Fairtrade city är ganska lågt ställda. Man kan se det som att 
meningen är att man skall så ett frö som skall vattnas, skyddas och skötas och över tid växa 
och bli ett träd med ett rikligt grenverk och ett långtgående nät av rötter. Att bli en 
Fairtrade city är kanske inte det svåraste, utan att ständigt förbättra sig även när man 
kommit till en högre nivå. När Rättvisemärkt arbetar med producenter i utvecklingsländer 
kan de ganska direkt se orsak och verkan. Se hur deras tillvaro kan förbättras om de 
samarbetar i kooperativ och producerar Rättvisemärkt. Det är för deras eget bästa man 
arbetar hela tiden, för att få det bättre själv, och för att det kooperativ man tillhör skall få 
bättre förutsättningar. I Sverige ser vi inte lika tydligt vår vinning av Fairtrade city och 
social ekonomi. På landsbygden i Sverige behövs den sociala ekonomin som ett stöd för 
både den offentliga och den privata sektorn. Men konventionella marknadskrafter finns 
precis runt hörnet vilket gör att social ekonomi har svårt att renodlas utan bara kan finnas 
som ett komplement.  
 
Fairtrade city är med andra ord inte ett helt problemfritt projekt. Man stöter på vissa 
motsättningar när man försöker rubba den rådande ordningen. I nästa avsnitt kommer jag 
att illustrera detta tydligare med hjälp av begreppen bytes-, bruks- och teckenvärde.  
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7.2 Att ge tecken?  
Vilka motiv kan finnas bakom Munkfors Fairtrade city? Vilka begrepp kan illustrera 
motsättningarna mellan marknadsekonomi och social ekonomi? Vilka motsättningar kan 
man skönja i arbetet med Fairtrade city? 
 
I uppsatsen har jag kommit fram till att Rättvisemärkt snarare är social ekonomi än 
marknadsekonomi. I Munkfors har man blivit en Fairtrade city med hjälp av Rättvisemärkt. 
Detta medför en viss inneboende motsättning. Marknadsekonomi, eller traditionell 
kapitalistisk samhällsordning, är det ledande ekonomiska systemet i världen och utgör i 
princip en motsats till social ekonomi. När Munkfors bestämde sig för att bli en Fairtrade 
city är jag inte helt säker på att man var medveten om denna motsättning. Motsättningen 
har även blivit tydlig i de intervjuer jag genomfört. För att beskriva hur jag menar kommer 
jag att introducera några nya begrepp.  
 

7.2.1 Bruks-, bytes och teckenvärde 
Bruksvärdet är det värde vilket bestäms av ett tings användbarhet, hur man kan utnyttja 
varukroppen i sig.29 En varas bytesvärde handlar om möjligheten att byta till sig andra 
varor med en viss vara, vad den varan är värd, varans pris.30 Bruks- och bytesvärden är inte 
alltid detsamma. Ett klassiskt exempel är diamanter. Diamanter har ett lågt bruksvärde, 
men ett ytterst högt bytesvärde. Med en diamant i din hand kan du byta till dig en mängd 
saker, men kanske inte bruka den så mycket annat än att sätta den i en ring. Vatten å andra 
sidan har i vårt samhälle ett högt bruksvärde. Med vatten kan man göra en mängd saker, 
generera el till exempel. Men eftersom det finns ”gratis” i kranen har det för oss i Sverige 
inget högt bytesvärde. Men när man tar vatten och kolsyrar det, gör en massiv 
marknadsföringskampanj som handlar om att unga fräscha människor dricker detta vatten 
har man helt plötsligt skapat ett teckenvärde. Genom att ingjuta ett budskap i en vara ger 
man det ett teckenvärde, alltså ett tecken som konsumenter sänder ut till människor 
omkring dem när de konsumerar en viss vara. Det finns de som menar att all vår nutida 
konsumtion utgör ett teckensystem. Behärskar man koderna bakom detta teckensystem så 
kan man på flera vis styra hur andra människor ser på den egna personen. Olika varor kan 
signalera olika saker och ge tecken på sociala skillnader.31 Genom sina val av 
konsumtionsvaror vill man styra den bild man sänder ut; konsumtionen skall spegla den 
livsstil man vill visa upp för andra.  
 

7.2.2 Bruksvärde → etik 
Den direkta utdelning man får av Fairtrade city i Munkfors, är att man genom att arbeta för 
en mera etisk konsumtion bidrar till att förbättra levnadsvillkor för dem som producerar 
varorna i fråga. Bruksvärdet är moralisk vinning, snarare än en ekonomisk. Bruksvärdet är 

                                                 
29 www.ne.se 2007-02-07  
30 www.ne.se 2007-02-07  
31 Karlsson (1994), Natur och kultur som turistiska produkter, En början till en sociologisk analys 
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tydligare beskrivet tidigare i uppsatsen i avsnittet om rättvis handel och varför det är viktigt 
att betala ”rätt” pris för varan. 
 

7.2.3 Bytesvärdet → ett högre pris 
Allt kaffe kan antas ha samma bruksvärde, men det Rättvisemärkta kaffet har ett högre 
bytesvärde. Detta blir lite av en fallgrop för Fairtrade city. Emellertid finns det en grupp 
människor, eldsjälar, som ser bruksvärdet av Rättvisemärkt så mycket högre än bytesvärdet 
och därför alltid kommer att välja Rättvisemärkt kaffe. Det är människor som drivs av 
starka ideologiska åsikter. Det viktiga är inte priset utan arbetet för en rättvisare värld. Här 
återkommer dock problemet med att konsumenter måste anse att det finns så mycket att 
vinna för dem, moraliskt sett, eller av någon annan anledning, att de väljer det dyrare 
rättvisa kaffet. Detta leder oss vidare in på teckenvärdet.  
 

7.2.4 Teckenvärde → ett varumärke 
Teckenvärde handlar i princip om att skapa ett varumärke. Kan man styra människors 
åsikter om en produkt, kan man även få dem att betala mera för ett visst märke trots att 
bruksvärdet är detsamma. Rättvisemärkt är en organisation som på många sätt arbetar för 
att vara en motvikt till marknadsekonomin. Skall man stå sig i konkurrensen måste man 
ändock vara medveten om marknadsekonomins spelregler. Alltså bör man arbeta hårt för 
att få människor att förstå hur viktigt det är med Rättvisemärkt och det arbete man gör för 
att världen ska bli mera rättvis. (Vilket de flesta håller med om, men fortfarande är svårt att 
få människor att göra när man måste ta ur den egna plånboken.) Alternativ nummer två 
skulle kunna vara att vädja till deras fåfänga, då man kan ge tecken av att vara mera 
medveten om man dricker Rättvisemärkt kaffe och äter Rättvisemärkta bananer.  
 

7.2.5 Teckenvärde → Munkfors 
Vill Munkfors skapa ett varumärke kring kommunen? 
När jag läser mina intervjuer och ställer frågor till det materialet hamnar jag i ett både och 
läge i besvarandet av den frågan. Världen är inte svart eller vit, snarare en gråzon, så även 
Munkfors. Fairtrade city är ett sätt för Munkfors att profilera sig, ett sätt att nå ut med 
marknadsföring om den egna kommunen. I arbetet har man engagerat företag vilka har 
förstått vikten av att bli sammankopplade med Fairtrade city statusen och hur viktigt det är 
att finnas med i utvecklingen av ett mera miljövänliga sätt att producera varor och ta större 
socialt ansvar. Här kommer teckenvärdet in. Genom att man är en Fairtrade city har man 
ytterligare ett sätt att marknadsföra sig på. De flesta små kommuner på landsbygden 
behöver, med tanke på att vårt samhälle mer och mer koncentreras kring 
storstadsregionerna, nya sätt att nå ut till presumtiva inflyttanden och företag som kan 
etablera sig på orten. På samma vis som fairtrade behöver finnas som en motvikt till 
marknadsekonomi, måste landsortskommuner marknadsföra sig själva för att fungera som 
motvikt till den ökade urbaniseringen. I båda fallen kan man ta hjälp av Rättvisemärkt.  
 
Det övergripande målet med Fairtrade city är mera etisk handel, vilket utgör en mycket bra 
”goodwill” faktor. I kriterierna för Fairtrade city ingår att kommunen som blivit certifierade 
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skall fortsätta att söka uppmärksamhet för Rättvisemärkt och Fairtrade city i media. Vilket 
betyder att man helt i linje med kriterierna kan försöka få uppmärksamhet för 
Rättvisemärkt och Fairtrade city, och på köpet få publicitet för orten Munkfors. Flera 
intervjupersoner nämner att ”detta är ett bra sätt för oss att profilera oss”, ”vi måste satsa på 
sådant vi är bra på, och vi är bra på miljö”. Dessa uttalanden vittnar om att man genom 
projektet även ser en chans att skapa sig ett namn för att attrahera företag både på orten och 
andra, attrahera människor på orten och andra. Bakom viljan att attrahera finns ett 
vinstintresse. 
 

7.2.6 Vinstintresse för vem? 
Flera företag skall attraheras av Munkfors och flera människor ska vilja flytta dit och de 
som redan bor där ska stanna kvar. Flera företag i kommunen och flera människor bofasta i 
kommunen ger mera skatteintäkter. Där är vi tillbaka i marknadsekonomiska tankegångar. 
Munkfors skapar ett varumärke av sig självt i och med Fairtrade city, man är bra på 
miljöfrågor och har nu tagit steget längre. Egentligen har man bara blivit Fairtrade city för 
att få uppmärksamhet i media och förhoppningsvis större inflyttning av människor och 
företag. Ser man på Munkfors bara från det hållet blir bilden mycket snedvriden. Allt ovan 
beskrivet är resultat man kan hoppas på att arbetet med Fairtrade city leder till. Lyckas 
Munkfors skapa ett varumärke av sig självt som en ”bonusprodukt”, i arbetet med att 
utbilda kommunmedborgare och andra utanför kommunen i varför Rättvisemärkt är så 
viktigt, då har man verkligen tagit projektet i hamn. För lyckas Munkfors så lyckas 
Rättvisemärkt, lyckas Rättvisemärkt så gynnar det exakt de rätta människorna. Då gynnas 
producenter och arbetare i utvecklingsländer, vilket var precis det som var målet. Att helt 
frångå den rådande kapitalistiska samhällsordning är i nuläget inte möjligt. Istället får 
Rättvisemärkt och Fairtrade citys driva sin kamp med de medel som för dem finns 
tillgängliga. En analogi till David och Goliat kan göras; Rättvisemärkt mot 
världsmarknaden. David besegrade Goliat genom att vara listig.  
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8. Slutdiskussion  
 

8.1 David och Goliat  
Föreningen Rättvisemärkt för en, i min mening, mycket viktig kamp för att försöka göra 
världsmarknaden en smula mera rättvis. I denna kamp tar man hjälp av de medel man har 
till sitt förfogande, till exempel som i detta fall kommunen Munkfors. Vill man vara David 
och försöka besegra Goliat; nå ut med sitt budskap och få människor att handla mera 
Rättvisemärkt måste man arbeta på bred front och känna till sin motståndare. I Sverige är 
Fairtrade cities en ny företeelse och hur en sådan certifiering påverkar en kommun är inte 
helt kartlagt. I arbetet med uppsatsen har jag funderat om Munkfors verkligen känner sin 
motståndare, om man vet vilka krafter det är man försöker påverka.  
 
Att försöka ändra eller i alla fall påverka den rådande ekonomiska ordningen är ingen lätt 
uppgift. Jag är inte helt säker på att det var detta man hade för avsikt när man i Munkfors 
tog beslutet om att bli en Fairtrade city. Beslutet togs och arbetet gick snabbt, mycket på 
grund av att det finns en grupp väldigt engagerade människor som har arbetat med 
projektet. Dock kan man ana att följderna med arbetet är flera än man från början tänkt sig. 
Eftersom Rättvisemärkt arbete inte följer den rådande kapitalistiska samhällsordningen 
leder det till en viss problematik när man försöker implementera Rättvisemärkts idéer i ett 
samhälle som styrs plan- och marknadsekonomiskt.  
 
I uppsatsen har jag kommit fram till att Rättvisemärkt ryms inom ramen för social 
ekonomi. Det finns säkerligen dem som inte håller med mig. Dock tror jag att den sociala 
ekonomin är en viktig aspekt att beakta i utvecklingsarbete på landsbygden. I Munkfors fall 
kanske fokusera lite mera på den sociala ekonomins grundvalar och vilka 
associationsformer som främst förknippas med social ekonomi. Detta för att finna nya 
vägar till hur man skall nå ut med budskapet om Rättvisemärkt. Man har mycket 
framgångsrikt använt sig av tidigare kunskap och erfarenheter som man fått genom arbetet 
med LIP-Klarälven, när man arbetat med Fairtrade city i Munkfors. I framtida arbete måste 
man ytterligare inventera vilka resurser man redan har i kommunen. Social ekonomi bygger 
till viss del på frivillighet och frivilligrörelser och kyrkan. Dessa organisationer skulle man 
tjäna på att knyta närmare till projektet. Munkfors har ett rikt föreningsliv. Genom 
föreningslivet skulle man kunna nå många människor och på olika sätt få in Rättvisemärkts 
tankar i organisationen. Munkfors kommun är en av de största arbetsgivarna på orten. 
Förmodligen har man olika yrkesgrupper som tarvar arbetskläder, här har man möjlighet att 
föregå med gott exempel och köpa in Rättvisemärkta arbetskläder till de anställda.  
 
Självfallet byggs inte Rom på en dag; inte heller blir Munkfors till en perfekt Fairtrade city. 
Mycket arbete kvarstår, många områden kan göras betydligt mera Rättvisemärkta. Byta ut 
uniformer och låta barnen sparka Rättvisemärkta fotbollar i skolan är kanske framtida 
förhoppningar. Detta för oss dock tillbaka till pengar, pengar som kommunen måste stå för, 
pengar som kommunen kanske kommer få svårt att få fram. Ska man handla Rättvisemärkt 
ökar kostnaderna, vilket det kanske inte finns plats för i en ”slimmad” kommunal budget. 
Detta belyser ännu en gång problematiken med att i försöka passa in icke 
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marknadsekonomiska tankegångar i en värld som styrs av marknadsekonomi. Få 
kommuner kan med gott samvete budgetera för ökade inköp av Rättvisemärkta produkter 
samtidigt som man måste stänga skolor i kommunen. Man måste finna andra alternativ så 
att inte den egna befolkningen blir lidande av att man vill förbättra för människor i 
utvecklingsländer. Trots att man lever efter parollen att vår konsumtion i minsta möjliga 
mån skall vara till skada för andra. Det är en rad svåra val som man står inför i och med att 
vara en Fairtrade city som vill förbättra sin Fairtrade-status.  
 

8.1.1 Medias makt, en hjälp på vägen 
Att vara en Fairtrade city är en mycket god början. I analysen i denna uppsats har jag 
diskuterat kring varumärket Munkfors, vilket kan bli starkare i och med certifieringen. En 
viktig del i arbetet med Fairtrade city är just uppmärksamhet i media. Media benämns 
ibland som ”den tredje statsmakten”. CNN-effekt är även ett begrepp som används för att 
belysa den enorma makt som media har i bestämmandet av vad som är nyheter. Kan man 
nå ut med sitt budskap i media har man nått långt. Annars kan man fundera: låter det när 
trädet faller i skogen, om ingen är där och hör det? Vad hjälper det att Munkfors är en 
Fairtrade city om inte någon känner till det? I tidigare resonemang i denna uppsats kan det 
låta som att Munkfors försöker få egen vinning av certifieringen, att man snarare försöker 
marknadsföra Munkfors. Men som även tidigare belyst, är det viktigt att använda sig av de 
medel man har till sitt förfogande. Munkfors arbete är att öka kunskapen och konsumtionen 
av Rättvisemärkta produkter. Kan man varugöra Munkfors som en Fairtrade city i media, 
så kan man kanske tycka att ändamålen helgar medlen. Med detta inte sagt att det är 
negativt att Munkfors kommun också får uppmärksamhet för andra saker ”på köpet”. Kan 
man attrahera och engagera flera människor på orten, få flera företag att bildas, skapa flera 
jobb och öka inflyttningen till kommunen. Kanske man i förlängningen får in mera 
skattepengar som kan leda till ökad välfärd för kommuninvånarna. Har man mera 
skattekronor i budgeten kanske man kan lägga några extra på att upphandla arbetskläder i 
Rättvisemärkt bomull.  
 

8.1.2 Till sist 
Flera gånger under arbetets gång har jag funderat om denna uppsats verkligen är 
genomförbar, om min förmåga verkligen motsvarar de krav som är betingade med 
ämnesvalet. Mycket för att det är ett nytt och relativt outforskat område i Sverige. 
Förmodligen finns det betydligt mera skrivet i Storbritannien och Holland där Fairtrade 
cities har funnits längre och innebörden av Fairtrade är betydligt mera inarbetad. Det hade 
varit intressant att undersöka för att kunna jämföra, men jag finner att någonstans måste 
man avgränsa sig. Mera garvade nationalekonomer skulle nog säga att det finns mycket att 
önska av min analys av social ekonomi och hänvisningar till andra ekonomiska begrepp 
och företeelser. Att arbetet har brister på detta område är jag medveten om. 
Forskningsområdet kring rättvis handel är enormt stort och har många intressanta 
infallsvinklar. Min förhoppning är att uppsatsen kan belysa ett viktigt område och att den 
kan bli en början till ytterligare forskning på ämnet. 
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