
Bättre arbetsvillkor  
i livsmedelskedjan

Hur kan institutionella investerare förbättra  
arbetsförhållanden i livsmedelskedjan?



2    Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan 

Förord 3

  Sammanfattning 4

   Summary 5

Så här kan investerare bidra till bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan 6

Bakgrund och problembeskrivning 7
Hur kan investerare förbättra arbetsvillkoren i livsmedelskedjan? 7
Oanständiga arbetsvillkor – var finns de? 7
Marknadsincitament i livsmedelskedjan 8
Problemområden 10

Lärdomar: Investerares möjligheter att påverka 12
Affärsmässiga skäl för ambitiöst hållbarhetsarbete 13
Aktivt ägande ger förutsättningar för förändring 13
Forum för påverkan 14
Brist på information grundläggande problem 16
Systematiskt långsiktigt arbete ger effekt 17
Investerare bör ställa konkreta krav – inom ramen för en dialog 20
Samarbeten ökar förändringskraften 23

Appendix: Arbetet med social hållbarhet och mänskliga rättigheter 24
Övergripande principer och regelverk 24
Verktyg för kontroll och uppföljning 28
Certifieringar 29
Investerarinitiativ 30
Branschinitiativ 30
Fackliga initiativ 31
Ny teknik 33

Källor 34

Innehåll



Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan     3

Förord

Denna rapport är en del av samarbetet mellan AP7, AMF, Alecta och  
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SISD (Swedish Investors for Sustainable Development).  
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Sammanfattning

Denna rapport syftar till att skapa en bättre 
förståelse för problembilden och beskriva hur insti-
tutionella investerare kan agera för att bidra till att 
nå mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, i FN:s agenda för en hållbar utveckling – 
Agenda 2030. Rapporten bygger huvudsakligen 
på samtal med hållbarhetsexperter med olika 
perspektiv. Inriktningen är specifikt på livsmedels-
kedjan och dess olika delar: från produktion via 
förädling och vidare till slutkonsumenten.

Livsmedelskedjan är svåröverskådlig med 
leverantörer i flera led och inte sällan verksam-
het i länder som bedöms som riskländer i fråga 
om respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Detaljhandels- och livsmedelsföretagen ställer 
hållbarhetskrav på sina leverantörer och deras 
underleverantörer. Investerare kan i sin tur ställa 
krav på sina portföljbolag att bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete.

Genom att utnyttja sin röst- och initiativrätt på 
bolagsstämmor kan investerare driva hållbar-
hetsfrågor som aktieägarförslag och påverka 
styrelsesammansättningar. Det är också möjligt 
att bedriva påverkan genom dialog mellan 
investerare och portföljbolagens ledningar och 
avdelningar för investerarrelationer, hållbarhet 
och inköp, samt övriga relevanta aktörer. Särskilt 
viktigt för att åstadkomma förändring på djupet är 
att driva frågan om att föra bolagens hållbarhets- 
och inköpsavdelningar närmare varandra. En 
lärdom är att det behövs processer och mötes-
platser för dialog mellan investerare, bolag och 
andra aktörer i livsmedelskedjan.

Det är viktigt att bolagen är observanta på 
eventuella incitament för inköpsavdelningen att 
utnyttja sin förhandlingsstyrka gentemot mindre 
leverantörer på ett sätt som leder till ohållbar 
prispress. Vikten av att skilja på ett lands minimi-
lön och levnadslön framhålls särskilt.

I vissa fall kan det vara aktuellt att som investe-
rare stötta och arbeta bredare med förändring 
av lagstiftningen i ett land för att åstadkomma 
förbättrade arbetsvillkor.

Institutionella investerare är i sin roll som aktie-
ägare långt ifrån livsmedelskedjans producent- 
och förädlingsled. Informationsinhämtning om de 
faktiska förhållandena i riskländer är resurskrä-
vande och underlättas genom samarbeten med 
andra investerare och aktörer i värdekedjan samt 
fackföreningar och NGO:er. 

Av såväl investerare som bolag används i stor 
utsträckning social revision och genomlysning av 
mänskliga rättigheter för att kartlägga risker och 
aktuell status på hållbarhetsarbetet. Det finns för- 
och nackdelar med att lägga ut denna typ av kon-
troller på en tredje part. Ett effektivt hållbarhets-
arbete underlättas av att hållbarhetskompetens 
finns inom investerarnas egna organisationer, för 
att förstå problemen, tolka information och driva 
rätt frågor i förhållande till bolagen.

Beredskap att tillsammans med portföljbola-
gen och deras leverantörer rätta till missförhållan-
den och lösa problem i svåra lägen stärker håll-
barhetsarbetet. Fortsatt ägande ger investerare 
större möjligheter att påverka. Att avveckla ett 
bolagsengagemang när något missförhållande 
läggs i dagen leder inte till långsiktig förändring.

Varaktigt bättre arbetsvillkor och respekt för 
mänskliga rättigheter gynnas av långsiktigt, 
systematiskt och träget arbete inom prioritera-
de områden. Effektivitet och förändringskraft 
förstärks genom samarbeten.  

   

Hur kan institutionella investerare förbättra arbetsförhållanden i den komplicerade livsmedels-
kedjan? AP7, AMF, Alecta och Folksam har ett gemensamt intresse av att besvara frågan för att 
kunna fördjupa sitt hållbarhetsarbete i verksamheter där spararnas pengar investeras.
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Summary 

This report aims to create a better understanding 
of the issues at hand and describes how institu-
tional investors can act to help achieve Goal 8, 
decent working conditions and economic growth, 
in the UN Agenda for Sustainable Development 
– Agenda 2030. The report is mainly based on 
interviews and discussions with sustainability ex-
perts holding different stakeholder perspectives. 
Focus is specifically put on the food production 
chain and its various parts: from production, to 
processing and delivery to the final consumer. 

The food production chain is complex and often 
non-transparent with different suppliers at several 
levels, often including activities in risk countries 
with respect to human rights. The retail and food 
companies impose sustainability requirements on 
their suppliers and their subcontractors. Investors 
may, in turn, require their portfolio companies to 
pursue active sustainability work.

By exercising their right to vote and raise issues 
at annual shareholder meetings, investors can 
pursue sustainability issues such as shareholder 
proposals and influence board composition and 
attitude. It is also possible to exert influence 
through dialogue between investors and the 
portfolio companies’ management and investor 
relations, sustainability and purchasing depart-
ments, as well as other relevant stakeholders. 
Especially important when achieving real change 
is to push the companies’ sustainability and pur-
chasing departments closer together. One lesson 
is that processes and meeting places need 
to be in place for dialogue between investors, 
companies and other stakeholders in the food 
production chain to happen. 

Companies need to be observant of any 
incentives for the purchasing department to 
utilize their bargaining power vis-à-vis smaller 
suppliers in a way that leads to unsustainable 

price pressure. The importance of distinguishing 
between a country’s minimum wage and living 
wage is particularly emphasized.

In some cases, as investors, it may be appro-
priate to support and work more broadly with 
changes in the legislation in a country to achieve 
improved working conditions.

Institutional investors, in their role as share-
holders, are far from the producer and the 
processing part of the food production chain. 
Information gathering on the actual conditions in 
risk countries is resource-intensive and is facili-
tated through collaborations with other investors 
as well as trade unions and NGOs.

Social auditors and human rights screening 
experts are widely used by investors and compa-
nies to identify risks and to evaluate the status of 
sustainability work. There are pros and cons to out-
sourcing this type of control to a third party. Effective 
sustainability work is facilitated by the fact that 
sustainability competence exists within the inves-
tors’ own organizations, in order to understand the 
problems, interpret information and drive the right 
questions in relation to the companies.

Preparedness, together with the portfolio com-
panies and their suppliers, to correct misunder-
standings and solve problems in difficult situations, 
strengthens the sustainability work. Continued 
ownership strengthens investor influence. Discon-
tinuing an investment commitment when errors are 
found rarely leads to long-term change.

Sustainably better working conditions and 
respect for human rights benefit from long-term, 
systematic and sluggish work in priority areas. 
Efficiency and real change is made possible 
through collaborations.

    

How can institutional investors improve working conditions in the complex food production chain? 
AP7, AMF, Alecta and Folksam share a common interest in answering the question in order to be  
able to deepen their sustainability work in operations where savers’ money is invested. 
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Så kan investerare bidra till bättre  
arbetsvillkor i livsmedelskedjan

Aktivt ägande genom  
deltagande på bolagsstämmor
–  Öka styrelsens fokus på hållbarhets-

frågor genom aktieägarmotioner 
eller frågor på stämman 

–  Påverka kompetensen och förstå-
elsen för frågorna genom styrelse-
sammansättningen

En löpande dialog med portföljbolagen 
om social hållbarhet och mänskliga 
rättigheter med ledningen och IR- 
avdelningen samt, när det är lämpligt, 
hållbarhets- och inköpsavdelningarna
–  Kontrollera om bolagsstyrningen främjar att 

inköp och hållbarhet hänger ihop

–  Säkerställa att skillnaden mellan minimilön 
och levnadslön uppmärksammas

Ställa konkreta krav inom  
ramen för en dialog med bolagen 
om skyldigheter för dem och 
deras leverantörer
–  Följa riktlinjer och principer om  

arbetsmiljö och mänskliga rättigheter

–  Arbeta med processer för att upp-
täcka och rätta till missförhållanden

–  Vara transparenta och öppna med 
problem som uppstår och redovisa 
resultat av sociala revisoner och  
genomlysningar av mänskliga 
rättigheter

Arbeta systematiskt och långsiktigt
–  Öka hållbarhetsarbetets status genom att  

tydliggöra att frågan är prioriterad och 
att det finns ett affärsmässigt intresse av 
hållbarhet

–  Syna bolagens hållbarhetsarbete genom 
att begära att få ta del av genomlysningar 
och revisioner

–  Utveckla egen kompetens i fråga om 
mänskliga rättigheter och processer till-
sammans med portföljbolagen som säkrar 
anständiga arbetsvillkor i livsmedelskedjan

–  Prioritera effektiva insatser som kan bidra 
till att göra skillnad

Samarbeta för utbyte av insikter och för gemensamma målsättningar 
– med investerare, kapitalförvaltare, portföljbolag och andra relevanta 
aktörer inom livsmedelskedjan.
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Bakgrund och problembeskrivning

Hur kan investerare förbättra arbetsvillkoren  
i livsmedelskedjan?
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är det åttonde 
målet i FN:s agenda för en hållbar utveckling – Agenda 2030. 
Delmål är bland andra att utrota tvångsarbete, människohandel 
och barnarbete. 

Tyvärr förekommer det att livsmedel som säljs i affärerna helt eller delvis 
består av ingredienser som producerats under oanständiga arbetsför-
hållanden. För ett antal ingredienser finns det dessutom omfattande 
risker för att mänskliga rättigheter kränks i leverantörsleden.

AP7, AMF, Alecta och Folksam har ett gemensamt intresse av att 
fördjupa sitt arbete för förbättrade arbetsvillkor i livsmedelskedjan där 
investerares ansträngningar bedöms ha störst potential att göra skillnad 
för mycket marginaliserade grupper som säsongs- och migrantarbetare.

Det finns flera initiativ som tittar på bästa praxis för livsmedelsdistribu-
törerna och producenterna. Denna rapport undersöker hur institutio-
nella investerare kan ta sig an arbetet med att förbättra arbetsvillkoren 
i livsmedelskedjan och är ett av investerarsidans bidrag till detta viktiga 
arbete. Rapportens slutsatser grundas huvudsakligen på intervjuer med 
experter som har olika perspektiv på frågeställningen. 

Oanständiga arbetsvillkor – var finns de?
För att förstå problemen med oanständiga arbetsvillkor i livsmedels-
kedjan behövs kunskap om livsmedelsproduktionens förutsättningar. 
Jordbrukets arbetskraftsbehov varierar kraftigt med årstiderna, vilket 
innebär ett stort inslag av säsongsarbete. Låg mekaniseringsgrad (som 
kan ha både tekniska som ekonomiska orsaker) ger ett stort behov av 
manuellt arbete. I kombination med låga marginaler ger det ett behov 
av den billiga arbetskraft som migrantarbetare erbjuder. Få arbetare är 
fackligt organiserade samtidigt som myndigheterna i producentländer-
na inte sällan underlåter att se till att den lagstiftning som skyddar arbe-
tares rättigheter följs. Underlåtenheten kan motiveras med ekonomisk 
hänsyn gentemot jordbrukssektorn1. 

Risken för oanständiga arbetsvillkor och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna är större i utvecklingsländer med mindre utvecklat skydd 
för arbetstagares rättigheter. Även i jämförelsevis mindre utvecklade 

I kombination med  
låga marginaler ger  
det ett behov av den 
billiga arbetskraft 
som migrant arbetare 
erbjuder.

Referens:

1. ILO: Migrant Workers in Commercial 
Agriculture (2016)



8    Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan 

Forts. Bakgrund och problembeskrivning 

ekonomier drar livsmedelssektorn till sig billigare arbetskraft från  
omkringliggande länder. 

Exempelvis bemannas Thailands stora livsmedelsindustri i stor 
utsträckning med arbetskraft från Laos, Kambodja, Myanmar och 
Vietnam. Omkring en fjärdedel av migrantarbetarna, över en halv miljon 
personer, i produktionen av räkor uppskattades år 2015 sakna lagliga 
anställningskontrakt. Barnarbete under dåliga arbetsförhållanden 
förekommer 2. Samtidigt är den thailändska fisk- och skaldjursindu-
strin en integrerad del av den globala livsmedelskedjan. Hälften av de 
thailändska räkorna och 90 procent av den tonfisk som packas i landet 
exporteras – till stor del till höginkomstländer.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna och oanständiga arbetsvill-
kor förknippas således främst med utvecklingsländer, men dessa problem 
förekommer även inom EU. Inom Italiens jordbruksproduktion finns väl 
dokumenterade kränkningar av främst migrantarbetares rättigheter 3.  
Organiserad brottslighet och trafficking är en del av problembilden.

Marknadsincitament i livsmedelskedjan
Prispressen i livsmedelskedjan är en återkommande förklaring till pro-
blemen med oskäliga arbetsförhållanden. Konsumenternas prisförvänt-
ningar och kvalitetskrav leder till en prispress som fortplantar sig genom 
värdekedjan. 

Det förekommer att leverantörer har svårt att tacka nej även till dåliga 
bud. Livsmedels begränsade hållbarhetstid gör att leverantörer blir 
mycket känsliga för otillbörliga handelsmetoder, så som auktionsförfa-
randen designade att pressa priset. En stor andel affärer på spotmark-
naden och få långsiktiga leveransavtal ger producenterna en utsatt 
position på marknaden.

Även arbetare i livsmedelssektorn kan ha svårt att tacka nej till en 
lön som inte täcker skäliga levnadsomkostnader. Den faktiska lönen 
för arbetare i dominikanska bananplantager och etiopiska rosodlingar 
motsvarar endast 49 respektive 33 procent av den beräknade levnads-
lönen4,5. Fairtrade framhåller att odlares och anställdas låga inkomster 
i livsmedelskedjan är hinder för en hållbar utveckling och leder till 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Otillräckliga löner medför 
exempelvis att barn måste arbeta istället för att gå i skolan. Oxfams 
analyser av vilka som tillgodogör sig värdet i livsmedelskedjan visar att 
primärproducentens andel av en produkts slutliga marknadspris kan 
vara mindre än fem procent 6.  

Referenser:

2. ILO & The Asia Foundation: Migrant 
and Child Labor in Thailand’s Shrimp 
and Other Seafood Supply Chains Labor 
Conditions and the Decision to Study or 
Work (2015)

3. Open Society European Policy 
Institute: Is Italian agriculture a “pull 
factor” for irregular migration – and, if 
so why? (2018)

4. Fairtrade: Rätten till en levnads
inkomst: En förutsättning för Agenda 
2030 (2019)

5. Minimilöner som fastställs i olika 
länders lagar är inte det samma som 
levnadslön. I sin rapport understryker 
Fairtrade minimilöner inte är en funktio
nell indikator – i snitt motsvarar minimi
lönerna 53 procent av levnadslönen.

6. Oxfam: Ripe for Change, Ending 
Human Suffering in Supermarkets 
Supply Chains (2018)
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Handeln menar att detaljhandelns marginaler och prispress är mer kompli-
cerad än debatten kan ge sken av. För odlaren kan den mest kostsamma 
mellanhanden exempelvis vara den lokala uppköparen. 

Ytterst kan investerare påverka marknadsincitamenten för livs medels -
företag, om bristande ansvarstagande för arbetsvillkor i leverantörsked-
jan riskerar att påverka möjligheten till finansiering eller bidrar till ökade 
kapitalkostnader vid upplåning. Genom att lyfta frågorna i samhälls-
debatten kan även konsumenter och beslutsfattare påverkas. När 
konsumenter ställer krav på social hållbarhet i allmänhet och anständiga 
arbetsvillkor i synnerhet i livsmedelskedjan, är det sannolikt att detta 
förbättrar marknaden för ansvarsfulla producenter och leverantörer.

Social hållbarhet hos företag har också hamnat allt mer i fokus i takt 
med att investerare, kunder och allmänhet prioriterar frågorna. Certifie-
ring av varor möter hållbarhetskrav från konsumenterna.

Kopplingen mellan ett företags hållbarhet och långsiktiga konkurrens-
kraft kan bidra till att öka företagens intresse för hållbarhetsfrågor. Ur 
företagens perspektiv är bristande hållbarhet en affärsrisk som behöver 
hanteras. Krav från kunder och investerare kan bidra till att bolagsled-
ningar höjer statusen på hållbarhet internt och externt.

Den faktiska lönen  
för arbetare i domini-
kanska bananplantager 
och etiopiska ros-
odlingar motsvarar 
endast 49 respektive 
33 procent av den  
beräknade levnads-
lönen.   
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Problemområden
Ett framgångsrikt arbete för förbättrade 
arbetsvillkor i livsmedelskedjan förutsätter 
ett strukturerat angreppssätt. Med ledning 
av expertsamtalen kan ett antal problem-
områden som institutionella investerare 
har att hantera ringas in. 

1. Bristande information
En röd tråd i fråga om företags arbete med 
social hållbarhet är bristen på tillförlitlig infor-
mation. Kännedom om förhållandena i fält är 
inte enkelt tillgängliga. Det är resurskrävande 
att samla in fakta. Det går inte att förutsätta 
att aktörerna i livsmedelskedjan har kunskap 
om hur exempelvis leverantörer i tidigare led 
hanterar mänskliga rättigheter. Arbetstagare 
saknar information om sina rättigheter, och 
även de som har information drabbas ofta av 
utvisning och uteblivna inkomster om de påta-
lar oegentligheter eller människorättsbrott. 

2. Bristande transparens i livsmedelskedjan
En anledning till kunskapsbristen om 
arbetsförhållandena är livsmedels kedjans 
komplexitet. Antalet aktörer ökar ju närmare 
primärproduktionen man kommer. Att hålla 
ordning på leverantörerna ned på ingrediens-
nivå är praktiskt svårt. Många livsmedelspro-
dukter är sammansatta av olika livsmedel, 
vilket ytterligare försvårar spårbarheten. Det 
är betydligt enklare att kontrollera bananer 
och tomaters ursprung än varifrån de olika 
ingredienserna som kryddorna och köttet i en 
korv kommer ifrån.

Odlare som arbetar i ena änden av 
livsmedelskedjan har bristande information 
om marknad och priser, och svårt att hävda 
sig mot lokala uppköpare. De har också 
bristande information om de lagar och regler 
som gäller för arbete och ersättningar. I andra 
änden har köpare bristande information om 

vad som sker längre ned i livsmedelskedjan, 
och kan ha svårt att gynna de aktörer som 
sköter arbetsvillkoren, även om man skulle 
vilja. Aktörer som är medvetna om brister 
i arbetsvillkoren kan också ha anledning 
att vilja dölja bristerna. När transparensen 
brister kan det fungera som täckmantel även 
för ren kriminalitet i form av trafficking och 
människorättsöverträdelser. 

3. Bristande lagstiftning och regelefterlevnad
Lagstiftningen brister i en del länder, liksom 
efterlevnaden. Även i Sverige och inom EU 
finns det marginal att skärpa lagstiftningen. 
Samordning och lagstiftning på EU-nivå 
är effektivt. Kriminalitet förekommer, och 
arbetsvillkor för livsmedelsarbetare behöver 
i vissa fall upprätthållas via inköpsrutiner och 
kontroller i sammanhang där lag och ordning 
inte upprätthålls. 

4. Maktrelationer på livsmedelsmarknaden
En komponent i prispressen är producenter 
och leverantörers svagare ställning gentemot 
stora uppköpare och detaljhandelskedjor. Det 
förekommer att leverantörer är ekonomiskt 
pressade att sälja. En komplicerande faktor är 
livsmedels begränsade hållbarhet. En annan 
är att producenter ofta är små jordbruk utan 
möjlighet att sälja sina produkter till någon 
annan än den lokala uppköparen. 

5. Säsongsarbete och migrantarbetare
Livsmedelsproduktion är till stor del ett 
säsongs bundet arbete med arbetstoppar 
under sådd och skörd. Detta i kombination 
med låg mekaniseringsgrad ger stor efter-
frågan på billig arbetskraft, som till stor del 
tillgodoses med migrantarbetare. Kopplat till 
detta finns flera problem, så som okunskap 
om rättigheterna i arbetslandet, språkförbist-
ring som medför risker i arbetsmiljön, oseriös 
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Forts. Bakgrund och problembeskrivning

rekrytering eller risker för utvisning. Även 
detta är ett exempel på skeva maktrelationer 
på livsmedelsmarknaden. 

6. Prissättningen påverkar arbetsvillkoren
Livsmedelskedjan försörjs av slutkonsumen-
tens pengar. Prispress i konsumentledet ger 
sämre förutsättningar för arbetare och odlare 
att få en lön de kan leva på. Värdekedjan 
från jord till bord är dock komplicerad med 
många mellanhänder. Det finns en nisch-
marknad för högre prissatta Fairtrade-pro-
dukter, men svaga ekonomiska incitament 
för brett förbättringsarbete av arbetsvillkor i 
livsmedelssektorn. Prissättningen påverkas 
av konsumentintresset för socialt ansvars-
tagande i produktionen, och utvecklingen av 
efterfrågan på ekologiska produkter visar att 
detta kan förändras. 

7. Inköpsavdelningarnas makt över affären
Affärsbeslutet tas av inköpsavdelningarna 
som har en tendens att ta hänsyn till priset på 
ett ensidigt sätt. Det förekommer att inköpar-
na har egna ekonomiska incitament att pressa 
priserna i form av bonussystem. Det behövs 
ett större mått av helhetssyn i fråga om social 
hållbarhet. Samarbetet mellan inköps- och 
hållbarhetsavdelningarna kan bli bättre. Ökat 
konsumentintresse för socialt hållbar produk-
tion av livsmedel kan påverka priser och efter-
frågan och skapa incitament att upprätthålla 
fungerande kontroll i livsmedelskedjan. 

8. Brist på mötesplatser och forum för  
samverkan
Arbetet för förbättrade arbetsvillkor i livsmed-
elskedjan främjas av samarbeten. Inom före-
tag behövs ett större utbyte mellan inköp- och 
hållbarhetsavdelningarna. Utbytet av infor-
mation mellan olika aktörer i livsmedelskedjan 
(från investerare till odlare) kan bli bättre. Det 

finns utrymme för att utveckla resurseffektiva 
samarbeten. Det behövs också samverkan 
investerare emellan för att göra skillnad och 
öka frågornas status. Förändring kräver att 
frågorna uppmärksammas mot konsument 
och politiska beslutsfattare. 

9. Brist på facklig organisering
I riskländer är ofta facklig organisering motar-
betat, även lagstiftning kan begränsa arbets-
tagares rätt att organisera sig. Det finns ett 
samband mellan bristande facklig organise-
ring, låga löner och dåliga arbetsvillkor. Sam-
tidigt finns stora praktiska svårigheter med 
att arbeta fackligt i jordbrukssektorn. Lokala 
fackföreningar är viktiga källor för information 
om de faktiska arbetsvillkoren, men behöver 
utveckla innovativa arbetssätt och alternativa 
intäktskällor för att bedriva arbetet – eftersom 
få personer är fackligt anslutna.

10. Utmaning att driva långsiktigt  
förändringsarbete
Engagemanget för hållbarhetsfrågorna i bred 
bemärkelse behöver långsiktighet för att driva 
förändring. Ofta är engagemang för arbets-
villkor föranledda av dålig media i samband 
med att missförhållanden avslöjas. Det finns 
också en risk att investerare och bolag drar sig 
ur en investering när problem dyker upp. Att 
avveckla ägande eller affärskontakter med en 
aktör i blåsväder kan vara en enkel väg ut men 
den bidrar knappast till att lösa de underlig-
gande problemen. 
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Lärdomar
Investerares möjligheter  
att påverka

De globala värdekedjorna är komplexa och innefattar många sammanlänkade 
aktörer. Något alla aktörer har gemensamt är att de ska leva på slutkonsumentens 
pengar. Svikande betalningsvilja hos konsumenterna eller hård prispress från 
dagligvaruhandelns leverantörer har stor betydelse för odlares och arbetares 
arbetsvillkor i producentländerna.

Att höja betalningen rakt av är dock inte den enda eller en tillräcklig lösning på problemet 
med oskäliga arbetsvillkor. Arbetsvillkoren påverkas även av andra faktorer så som lag-
stiftning, facklig närvaro, korruption, organiserad brottslighet, medial uppmärksamhet 
med mera. Något som ytterligare komplicerar arbete för förbättrade arbetsvillkor är att 
de olika påverkansfaktorerna varierar från land och region, ända ned till företagsnivå.

God kunskap om de förhållanden man vill påverka ökar möjligheterna att vidta 
verkningsfulla åtgärder. Dessvärre är livsmedelskedjan med dess många aktörer inte 
särskilt transparent. Korrekt information om de faktiska sakförhållandena är besvärlig 
och kostsam att inhämta.

Institutionella investerare med ägande i multinationella företag i livsmedelssektorn 
befinner sig i slutet av livsmedelskedjan, långt ifrån dem vars arbetsförhållanden man 
vill förbättra. Syftet med denna rapport är att undersöka vad institutionella investerare 
kan göra för att förbättra arbetsvillkoren för de mest utsatta individerna i början av 
värdekedjan.

Baserat på den kunskap, utifrån olika perspektiv och erfarenheter, som samman-
ställts i denna rapport går det att dra flera lärdomar om hur institutionella investerare 
kan angripa problem med oanständiga arbetsvillkor.
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Affärsmässiga skäl för ambitiöst  
hållbarhetsarbete
Institutionella investerare har, precis som bolagen de investerar i, affärs-
mässiga skäl för att driva på ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Fondspara-
re är, likt livsmedelskonsumenter, känsliga för vad ett varumärke förknip-
pas med. En stark trend är att hållbarhet (ekonomisk, miljömässig och 
social) värderas allt högre. Framförallt har konsumenter liten tolerans för 
korruption och lagbrott, vilket det finns exempel på i livsmedelskedjan. 

Företag som inte kan redovisa ett seriöst hållbarhetsarbete har i 
längden en konkurrensnackdel. Ur ett ägarperspektiv är portföljbola-
gens och leverantörernas respekt för mänskliga rättigheter en affärsrisk 
att hantera. Det ligger i investerarnas intresse att trycka på för att få in 
hållbarhetskompetens i livsmedelsbolagens styrelser som kan värdera 
riskerna kopplat till mänskliga rättigheter. 

Ett bolags positionering i policyfrågor i högriskländer (public posi-
tioning) är också viktiga för investerare att känna till då kontroversiella 
ställningstaganden kan riskera bolagets förutsättningar att göra affärer 
och i förlängningen investeringens värde. Positioneringen i frågor rela-
terade till socialt ansvarstagande kan i detta avseende jämföras med 
positioneringen i klimatfrågan.

Aktivt ägande ger förutsättningar för  
förändring
Investerare som avvecklar sitt ägande i bolag så fort missförhållanden 
avslöjas bidrar inte till långsiktigt förbättrade arbetsvillkor eller stärkta 
mänskliga rättigheter. Det är genom att stanna kvar som ägare och 
arbeta för att rätta till missförhållanden som resultat uppnås. 

Dålig media och avslöjanden om brott mot mänskliga rättigheter och 
liknande ger tillfällen för en institutionell investerare att öka förändrings-
trycket gentemot de bolag man själv äger och dess leverantörer och 
branschen som helhet. 

Investerare kan bidra till att öka lönsamheten i bra hållbarhetsarbete 
genom att hjälpa bolag och leverantörer med bra arbetsvillkor att utveck-
las. Investerarna kan exempelvis använda sina nätverk för att förmedla 
affärskontakter. Olika typer av investerare har olika förutsättningar för 
detta. Riskkapitalister som är aktiva i sina portföljbolags dagliga verk-
samhet har helt andra förutsättningar för denna typ av insatser än en 
institutionell investerare på aktiemarknaden.

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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är portföljbolagens och 
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hantera.
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Givet svårigheterna att överblicka riskerna i den komplexa livsmedelskedjan kan det 
vara rationellt, både för investerare och portföljbolag, att konsolidera leverantörsledet 
till leverantörer man anser sig ha kontroll över. Det är dock tveksamt om en sådan trend 
leder till förbättrade arbetsvillkor i ett större perspektiv. Att färre leverantörer kommer 
i fråga för affärer minskar incitamenten till förändring hos de leverantörer som hamnar 
utanför upphandlingarna. Det ger inte det bredare och mer varaktiga skifte i normer och 
kultur som ger långsiktigt förbättrade arbetsvillkor.

Forum för påverkan
Traditionell ägarmakt
Enskilda institutionella investerare har sällan en så stor andel av ägandet i ett bolag att 
de utifrån sin egen rösträtt på bolagsstämman kan utöva något avgörande inflytande. 
Aktiva kapitalförvaltare har ofta större positioner och en löpande kontakt med bolaget 
de investerat i. Olika förutsättningar att utöva inflytande innebär olika påverkansstrate-
gier och roller gentemot bolagen. Genom investerarsamarbeten kan man dra nytta av 
varandras styrkor och öka kraften i krav gentemot bolagen.

Stämmomotioner är allmänt hållna och fokuserade på ökad insyn eller policyutveck-
ling. Att använda bolagsstämmor för att påverka hur bolag drivs är i stor utsträckning ett 
anglo-saxiskt fenomen. 

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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Hållbarhetsmotioner får allt större stöd på bolagsstämmor. Tidigare var det mer 
självklart för aktieägare att rösta med bolagsledningen. Att investerare gör sin röst hörd 
i hållbarhetsfrågor via bolagsstämmor förekommer. Även om det ur ett investerarper-
spektiv är en sista utväg när man inte kommer länge med dialog eller offentlig kritik. 
En anledning till återhållsamhet är risken att rasera relationerna till bolaget, vilket inte 
främjar de långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Motioner till bolagsstämmor står inte i ett motsatsförhållande till dialog med bolagen, de 
är verktyg i samma verktygslåda, och metoder som samverkar för att driva förändringar. 

Löpande dialog med bolag och leverantörer
Ett litet ägande behöver inte vara ett hinder för dialoger med portföljbolag. Erfarenhe-
ten visar dock att stora kapitalförvaltare ofta har god tillgång till bolagsledningar och 
styrelse ledamöter. Att kapitalförvaltare äger aktierna direkt har betydelse för tillgången 
till de ledande beslutsfattarna. Institutionella investerare som äger sina aktier indirekt 
via kapitalförvaltare kan i kommunikationen med portföljbolagen dra fördel av att 
samarbeta med stora kapitalförvaltare, som redan har lokal närvaro och upparbetade 
kontakter med bolagens ledningar.

Att vara en stor aktör på marknaden med mycket investerat kapital ökar inflytandet, 
men det är också viktigt att vara påläst. Forskningen visar att ett bra business case gör 
det lättare att nå fram till bolagen.

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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Det är rimligt att institutionella ägare ställer krav på att hållbarhets- och 
inköpsavdelningarna involveras i investerardialogen för att informera sig 
om hur bolaget arbetar med hållbarhet med avseende på arbetsvillkor 
i leden av leverantörer. Kvaliteten i informationen ökar desto närmare 
affären man kommer. Investor Relations-avdelningen bör agera länk 
mellan investerare och sakägare i verksamheterna. 

För att kunna föra relevanta dialoger med bolagen är det viktigt för 
investerare att förstå hur inköps- och hållbarhetsavdelningarna hänger 
samman i ett bolag. Det är också viktigt att säkerställa att bolagsstyr-
ningen stärker ett sådant samband. Om informationen inte blir tillgänglig 
eller för diffus för att skicka en tydlig signal kan det vara aktuellt att 
involvera både inköps- och hållbarhetsavdelningen i en dialog.

Oxfam understryker att de som har förhandlingsmakten och gör 
upp affärerna har stora förutsättningar att påverka arbetsvillkoren i 
livsmedels kedjan. För en investerare med en hållbarhetsagenda är det 
viktigt att skicka en signal in i bolagets organisation om att man har ett 
engagemang som går utöver att bocka av formella krav så som certifie-
ringar och uppförandekoder.

Att föra djupare dialog med ett bolag är resurskrävande och knappast 
något som kan göras rutinmässigt. Genom aktiva kontakter med avdel-
ningarna för investerarrelationer signalerar investerarna sitt intresse för 
hållbarhetsfrågorna och bidrar till att hålla förändringstrycket uppe.

En investerarerfarenhet är att bolagsledningarna ofta är medvetna om 
ett förändringsbehov avseende hållbarhetsfrågor och att de är villiga att 
förändra. Stöd från bolagets aktieägare gör det lättare för ledningarna att 
rättfärdiga konkreta åtgärder för att adressera problemen. Tydlighet från 
investerarna om deras förväntningar kan bidra till att stärka sakägare 
inom bolagen i hållbarhetsarbetet.

Brist på information grundläggande problem
Institutionella investerare behöver anstränga sig för att få information om 
arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter i den kompli-
cerade livsmedelskedjan. Att begära information från portföljbolag om 
certifieringsrevisioner och dokumentation från genomlysningar är enkla 
åtgärder.

Att skaffa sig rättvisande information om arbetsförhållanden i leverantörs-
kedjan och på plantager och gårdar är svårt och resurskrävande. Mycket 
information går att köpa av hållbarhetskonsulter, men att få rätt informa-
tion levererad från databaserna kräver god kunskap om sakfrågorna.

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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Ripe for Change  
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Supermarkets Supply Chains 
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Breda samarbeten med NGO:s, lokala och globala fackliga organisatio-
ner, myndigheter och kommersiella aktörer som investerare och företag 
i livsmedelskedjan, underlättar informationsinhämtningen. Bra informa-
tion kräver närvaro på plats.

Systematiskt långsiktigt arbete ger effekt
Öka hållbarhetsarbetets status
Investerares prioritering av hållbarhetsfrågor har betydelse för hur port-
följbolag och leverantörer i sin tur arbetar med dessa frågor. Signalen 
till de ägda bolagen är att de i sina affärer bör ge krav på hållbarhet 
samma dignitet som andra affärsvillkor i upphandlingar. Om villkor om 
uppförandekoder och liknande tas med i avtal mellan bolagen och dess 
leverantörer stärks hållbarhetsarbetet i flera led.

Ofta är det så att inköpsavdelningarna (och priset) i slutänden tar 
överhanden över hållbarhetsfrågorna. Om investerarna tydliggör att de  
har ett affärsmässigt intresse av hållbarhetsaspekterna på affärs upp-
görelserna kommer detta att stärka bolagens hållbarhetsavdelningar 
visavi inköpsavdelningarna. 

En särskild utmaning  
är att kommunicera  
en varas pris och 
kopplingen till arbets-
villkoren långt ned i 
livsmedelskedjan till 
konsumenterna. 

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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Helhetssyn grundläggande
Det är viktigt att inköpsavdelningarna förstår att ett maximalt pressat 
pris också har konsekvenser längre ned i värdekedjan. I det fall det finns 
incita ment  program som ger bonus för ohållbart prispressande inköpare 
bör dessa ses över.

En särskild utmaning är att kommunicera en varas pris och koppling-
en till arbetsvillkoren långt ned i livsmedelskedjan till konsumenterna. 
Sannolikt är det så att konsumenternas prisförväntningar är mer styran-
de för ett bolags inköpsbeslut än hållbarhetsavdelningen.

Indikatorerna för hälsa och arbetsförhållanden hänger ihop vilket 
är bra att ha i åtanke när man analyserar risker kopplade till mänskliga 
rättigheter. Om det uppdagas att hälsotillståndet hos en leverantörs 
medarbetare är dålig är detta en indikator på brister i arbetsmiljön. Det  
är också en varningssignal om att regler om arbetarskydd inte följs.

Syna hållbarhetsarbetet
Investerare kan begära ut hållbarhetsredovisningar och övrig dokumen-
tation av hållbarhetsarbetet, samt resultatet av revisioner och genom-
lysningar. Certifieringar och uppförandekoder är bra, men de bör inte 
hamna i skrivbordslådan när de är genomförda.

Det är viktigt att komma ihåg att revisionerna bara visar dagsformen, 
att det finns en struktur för att hantera oskäliga arbetsförhållanden är 
viktigare. Investerare kan begära att få reda på hur avvikelser från certi-
fieringar och övriga brister hanteras.

Det är viktigt att gå på djupet och efterfråga information så långt ut i livs-
medelskedjan som möjligt. Investerare kan ställa krav på portföljbolagen 
att följa upp sina leverantörers åtaganden och kontrollera att de inte fuskar. 
Det är viktigt att leverantörerna också känner att de har ögonen på sig.

Att helt förlita sig på certifieringar och industristandarder kan vara proble-
matiskt, då de är en del av en egen industri av konsulter, certifieringsorgan 
och tredjepartskontrollanter, med åtföljande risk för korruption och fusk.

Sociala revisioner är inte alltid helt tillförlitliga. Erfarenheter visar att 
information från NGO:er som arbetat på djupet kan skilja sig från den 
som fångas vid social revision. För tillförlitlig information om mänskliga 
rättigheter kan man behöva gå på djupet, vilket kan kräva flera kontroller 
och fördjupad informationsinhämtning.

Hållbarhetsrapporter etc. är processorienterade – sakfrågor, som 
levnadslön, behöver ges större uppmärksamhet.

Det finns också anledning att kritiskt granska den bild av verksam-
heten som bolagen själva kommunicerar. Bolags medlemskap i olika 

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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organisationer eller deltagande i initiativ för förbättrade arbetsvillkor och 
liknande är inte alltid de bindande åtaganden de kan framställas som, 
även om de kan vara ett tecken på positivt engagemang från bolagen.

Systematiskt och träget arbete
Ofta ökar investerares intresse för portföljbolagens hållbarhetsarbete  
i samband med att något missförhållande avslöjas. Skandaler ger emel-
lertid ingen hållbar systemförändring. Förbättrade arbetsvillkor kräver 
ett systematiskt och träget arbete.

Hållbara förändringar kräver kapacitetsbyggande inom bolagen 
genom utbildningsprogram och liknande insatser. Viktigt är att det finns 
kompetens och resurser att helga de åtaganden som gjorts genom 
certifieringar och liknande.

Bidra till att utveckla processer
Samarbeta med portföljbolagen och leverantörer om processer för att 
nå resultat i prioriterade frågor inom en bestämd tidsram. Det finns goda 
exempel att utgå ifrån.

Det finns ett behov av att utveckla enkla mätbara indikatorer på hur 
väl bolagen och leverantörerna sköter sitt hållbarhetsarbete. Möjligen 
skulle en bättre och mer standardiserad bedömning av bolagens sociala 
prestanda kunna underlätta denna bedömning.

Investerare kan bidra till att skapa processer för dialog inom port-
följbolagen mellan hållbarhets- och inköpsavdelningarna och försöka 
komma närmare affären.

Prioritera effektiva insatser
Analysera riskerna i livsmedelskedjan och satsa på de åtgärder som 
förbättrar arbetsvillkoren mest. Dessa insatser behöver inte avgränsas 
till enskilda investeringar. Det kan ibland vara effektivare att angripa 
problemet på en högre nivå genom att rikta åtgärderna mot en bransch 
eller driva på för förändrad lagstiftning.

Investerare har begränsade resurser för att kontrollera och arbeta 
med hållbarheten i sina portföljbolag. Det innebär att insatserna behöver 
prioriteras efter potential.

Samtidigt är det svårt att skaffa ett bra beslutsunderlag utan att 
genomföra egna undersökningar om arbetsvillkoren i livsmedelskedjan. 
Information och riskbedömningar går att köpa från specialiserade 
konsulter. Samarbeten med andra investerare och aktörer underlättar 
informationsinhämtning och prioriteringar.

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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Investerare bör ställa konkreta krav – inom ramen för 
en dialog
Ägares krav på portföljbolag har betydelse. Svenska statens hållbarhets krav på System-
bolaget ger effekt i flera led ned till enskilda gårdar i producentländerna. 

Krav på bolag och leverantörer bör ställas i en ödmjuk samarbetsanda – dialog och 
förbättringskrav är mer effektivt än att avyttra ett bolag eller avsluta samarbetet med en 
leverantör när missförhållanden upptäcks.

En parallell till hur man kan arbeta för anständiga arbetsvillkoren finns inom textil-
branschen som länge arbetat med problem som barnarbete hos underleverantörer. 
H&M har lång erfarenhet av att samarbeta med andra aktörer i branschen och leverans-
kedjan om arbetsvillkor.

Stora textilföretag så som H&M har sin produktion utlagd på underleverantörer, som 
de ibland delar med konkurrenter. Det innebär att problem hos en leverantör ibland 
delas med andra företag, vilket skapar en grund för samarbeten. När arbetet mot barn-
arbete inleddes saknades  verktyg och riktlinjer för att angripa problemet. I samarbeten 

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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med andra aktörer inom branschen och extern expertis utvecklades 
metoder för att ta sig an problemen. En erfarenhet är att man behöver 
se en helhetsbild och angripa roten till att barnarbete uppstår, så som 
bristande medvetenhet om barns rättigheter och föräldrarnas inkomst. 
Att arbeta med föräldrarnas löner och arbetstider påverkar barnens 
rättigheter indirekt.

Grunden för arbetet är en uppförandekod, som utvecklats till ett 
hållbarhetsåtagande 7, som leverantörerna och deras underleverantörer 
måste följa. Hållbarhetsåtagandet har två nivåer: en grundläggande och 
en eftersträvansvärd. Den grundläggande utgör en kravnivå alla som vill 
göra affärer med H&M måste nå upp till. Efterlevnaden av hållbarhets-
åtagandet kontrolleras löpande. Leverantörer som anstränger sig i sitt 
hållbarhetsarbete för att nå de eftersträvansvärda målen belönas för detta. 
Tydliga krav i kombination med affärsmässiga incitament att förbättra 
verksamheternas hållbarhet är ämnat att driva på förändringsarbetet 
igenom hela leverantörskedjan.

Forts. Investerares möjligheter att påverka

Referens:

7.  H&M: Sustainability  
Commitment

En erfarenhet är att 
man behöver se en 
helhetsbild och angripa 
roten till att barn arbete 
uppstår, så som bris-
tande medvetenhet  
om barns rättigheter  
och föräldrarnas in-
komst. Att arbeta med 
föräldrarnas löner och 
arbetstider påverkar 
barnens rättigheter 
indirekt.
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I expertsamtalen framkommer flera konkreta krav som institutionella investerare  
kan ställa:

•   Att bolagen har en process för att kartlägga och adressera problem i linje med  
OECD:s riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
som anlägger ett bredare perspektiv

•   Att bolaget arbetar med metoderna för att mäta arbetsvillkor i livs medelskedjan

•   Att det finns processer för att granska inköp från riskländer

•   Att det finns spårbarhet till producent 

•   Att bolagen säkerställer att information om andelen säsongsarbete, minimilön/ 
levnadslön, fackligt arbete, hälsa, säkerhet och dödsfall och liknande redovisas  
i hållbarhetsanalyserna

•   Att bolag och leverantörer är transparenta – information om problem i realtid

•   Att bolagen redovisar vad de gör åt missförhållanden som uppstår

•   Att leverantörerna utför social revision

•   Att Employers Pays Principle (EPP) tillämpas.

Forts. Investerares möjligheter att påverka
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Samarbeten ökar förändringskraften
Det finns all anledning för investerare att samarbeta om hållbarhet vid 
andra tillfällen än vid bolagsstämmor. Samarbeten ökar styrkan i kraven 
gentemot företagen och sänker kostnaderna för att investerarnas håll-
barhetsarbete. Det är resurskrävande att inhämta information från olika 
aktörer i livsmedelskedjan. Samarbete och informationsutbyte mellan 
investerare gör att kostsamt dubbelarbete kan undvikas. 

För att samarbetet mellan investerare (som exempelvis bearbetar 
ett bolag vardera) ska bli effektivt är det viktigt att investerarna ställer 
samma krav på bolagen och deras arbete med leverantörer.

Samarbeten för ökat informationsutbyte behöver både bredd och 
djup. Livsmedelskedjans oöverskådlighet gör det besvärligt att komma 
i kontakt med de olika aktörerna. De lokala facken (i sin tur ofta organi-
serade i och kontaktbara genom internationella fackliga organisationer) 
kan ge information om arbetsförhållandena i riskländer i stort och ned  
på arbetsplatsnivå. Till skillnad från i Sverige är facken ofta arbets-
platsanknutna istället för branschanknutna. 

Samverkande investerare som efterfrågar samma information gör 
att mer resurser kan läggas på att få fram sådan information. Teknik för 
att spåra råvaror, information mot producenter, finansiering av fackliga 
insatser för att sprida och samla information samt uppdrag till konsulter 
som samlar sådan information kan lättare finansieras om efterfrågan 
ökar, och arbetet ger tillgång till mer kapital för de företag som på olika 
sätt finansierar arbetet. 

I kontakten med portföljbolagens högsta ledningar kan det vara en 
fördel för institutionella investerare att samarbeta med stora och lokala 
kapitalförvaltare som har större möjligheter att komma i kontakt med 
bolagsledning och styrelseledamöter. Investerare kan dra nytta av 
kapital förvaltarnas upparbetade relationer med portföljbolagen.

Forts. Investerares möjligheter att påverka

Det är resurskrävande att inhämta information från olika 
aktörer i livsmedelskedjan. Samarbete och informationsutbyte 
mellan investerare gör att kostsamt dubbelarbete kan undvikas. 
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I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga verktygen som används 
för att säkerställa och kontrollera företags hantering av mänskliga 
rättigheter och arbetsvillkor, som återgetts i expertsamtalen. Ur  
ett investerarperspektiv varierar dessa, och andra, verktygs prak-
tiska användbarhet. En del verktyg kan användas direkt, andra kan 
investerare stötta genom samarbeten och genom att se till att de 
används av portföljbolagen.

Övergripande principer och regelverk
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
År 2011 antog FN vägledande principer för företag och mänskliga rättig-
heter 8. Dessa vägledande principer var den första globala standarden 
som adresserade risken för kränkningar av mänskliga rättigheter kopplat 
till företagsaktiviteter. Principerna klargör stater och företags ansvar 
utifrån rådande konventioner. 

De vägledande principerna vilar på tre pelare: 

•   statens plikt att försvara mänskliga rättigheter

•   företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, vilket inne-
bär att deras verksamhet inte ska bidra till negativ påverkan på mänsk-
liga rättigheter och att företagen ska agera för att förhindra sådana

•   möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respekteras.

Statskontoret har utrett huruvida svensk lag uppfyller kraven i gällande 
konventioner om de mänskliga rättigheterna 9. Konsultfirman Enact 
Sustainable Strategies har på Statskontorets uppdrag analyserat 
implementeringen av principerna i svensk rätt och identifierat brister. 
Enact understryker att stater ska vara tydliga gentemot företagen om 
att de förväntar sig att företagen respekterar de mänskliga rättigheterna 
även utomlands. Det kan innebära extraterritoriell lagstiftning som gör 
det möjligt för domstolar att pröva brott mot mänskliga rättigheter som 
skett utomlands. Ansvarsutkrävandet försvåras av att aktiebolag (juridisk 
person) inte är straffrättsliga subjekt och inte kan dömas till fängelse och 
det är svårt att bevisa att någon enskild person i ledande ställning inom 
företaget (fysisk person) medverkat till ett människorättsrelaterat brott.

Appendix  
Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter

Referenser:

8.  UN: Guiding Principles on Business 
and Human Rights (2011)

9.  Statskontoret: FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter – utmaningar i statens 
arbete (2018:8)
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OECD Responsible Business Conduct – Ansvarsfullt företagande 
I rapporten Responsible Business Conduct for Institutional Investors 10 
beskrivs de huvudsakliga åtgärderna institutionella investerare bör vidta 
i en genomlysningsprocess som även omfattar mänskliga rättigheter. 

OECD understryker att portföljbolagen ska utföra sina egna genomlys-
ningsprocesser. Investerare kan dock behöva göra genomlysningar för 
att identifiera och minska riskerna i sina investeringsportföljer. Om aktö-
rerna i värdekedjan delar med sig av information från utförda genomlys-
ningar undviks dubbelarbete, samtidigt som kontrollen över processen 
kan förloras för de aktörer som förlitar sig på andra.

Institutionella investerare kan öka effektiviteten genom att:

•   införliva ansvarsfullt företagande i policyer och ledningssystem;

•   identifiera befintliga och potentiella risker i bolag;

•   när det är möjligt påverka portföljbolag att upphöra eller mildra  
beteende som inte är förenligt med ett ansvarsfullt företagande;

•   övervaka hur investeraren själv och portföljbolagen hanterar och  
kommunicerar negativ inverkan på ett ansvarsfullt företagande;

•   ha processer för att åtgärda brister i den egna hanteringen av  
negativ inverkan på ett ansvarfullt företagande.

Investerare kan inte undersöka alla risker i sina portföljbolag. Det är 
nödvändigt att prioritera bland risker rörande mänskliga rättigheter som 
finns i en värdekedja. Enligt OECD:s riktlinjer förväntas en genomlysning 
av en värdekedja fokusera på de mest signifikanta riskerna utifrån: 

•   Scale – graden av allvarlighet

•   Scope – omfattningen av eventuella skador (antal drabbade,  
storlek på miljöskador)

•   Irremediable character – graden av oåterkallelighet (möjligheten  
att reparera skada)

OECD föreslår samarbete mellan investerare för att effektivisera informa-
tionsinsamlingen från bolagen och hänvisar till den FN-stödda The PRI 
Collaboration Platform som ett exempel på globala samarbetsinitiativ.

Forts. Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter

Referens:

10.  OECD: Responsible business 
conduct for institutional investors: Key 
considerations for due diligence under 
the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises (2017)
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Employer Pays Principle (EPP)/ The Dhaka Principles
Särskilt migrantarbetare är utsatta för oseriösa rekryterare som förmår 
oinformerade och fattiga arbetare att betala resor, avgifter med mera 
för arbete i andra länder. Följden blir att migrantarbetarna är skuldsatta 
när de kommer till arbetsplatsen. Därtill kan de vara starkt beroende av 
arbetsgivaren för boende och transporter till arbetsplatsen.

Principen om arbetsgivarens betalningsansvar innebär att arbetsgi-
varen ska stå för rekryteringskostnaden för migrantarbetare, inklusive 
en säker återresa. EPP motsvarar den första principen i The Dhaka 
Principles for migration with dignity11 som i sin tur grundar sig på FN:s 
Guiding Principles on Business and Human Rights.

Följsamhet med EPP beskrivs av de flesta aktörer som ett grundläg-
gande krav för leverantörer och underleverantörer i livsmedelskedjan att 
implementera.

Lagstiftning verktyg för förändring
Ett komplement till att arbeta med hållbarhet i den egna värdekedjan är att ar-
beta brett för att stärka arbetstagares rättigheter och arbetsvillkor i riskländer.

Lagar och regler tvingar fram förändring om de efterlevs. Problemen 
med oskäliga arbetsförhållanden inom livsmedelskedjan är ofta inte 
bristen på lagstiftning, utan bristen på efterlevnad. Att regler inte följs 
kan till exempel bero på att myndigheterna väljer att gynna en bransch 
av konkurrensskäl eller vanlig korruption. Det kan också bero på att de 
som drabbas av lagbrotten drabbas än värre av att anmäla dem. 

I en del länder är lagstiftningen i sig en del av problemet. Det kan vara 
lagligt att diskriminera och olagligt att organisera sig fackligt. I Thailand 
står lagstiftningen i strid med Employer Pays Principle. FN:s principer 
innebär dock att man inte ska nöja sig med lokal lagstiftning.

Från fackligt håll efterfrågas lagstiftning som gör det obligatoriskt för 
företag att genomlysa sin leverantörskedja. Det behövs också funge-
rande lagar och regler för säsongsarbete för migranter, så att dessa har 
möjlighet att hävda sin rätt. 

Företag verksamma i riskländer har en viktig uppgift i att skicka tydliga 
signaler till ländernas regeringar om att man inte stödjer en ”tävlan till 
botten”.

Investerare kan, i samarbete med andra intressenter, arbeta för 
förbättrad lagstiftning och efterlevnad på flera nivåer: i Sverige, inom EU 
eller i producentländerna. Svenska myndigheter verksamma i utlandet 
kan, genom sin kännedom om de lokala förhållandena, spela en viktig 
roll i ett sådant arbete.

Forts. Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter

Referens:

11.  The Dhaka Principles for migration 
with dignity
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Dagens lagstiftning ger dålig insyn i företagens arbete
Idag saknas extraterritoriell lagstiftning vilket innebär att svenska företag 
kan undkomma ansvar när mänskliga rättigheter kränks som en följd 
av företagets verksamhet. Lagen om offentlig upphandling ger vissa 
möjligheter att kräva att parterna respekterar mänskliga rättigheter. Över 
lag finns det få juridiska möjligheter att tvinga företag att ta hänsyn till hur 
deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter.

Utöver kravet på stora 12 företag att hållbarhetsrapportera finns det 
inga lagkrav på transparens i fråga om arbete med de mänskliga rättig-
heterna. Det kan innebära begränsningar för externa granskningar av 
företagens arbete med mänskliga rättigheter.

Lagkrav på genomlysning av mänskliga rättigheter är en åtgärd som 
ligger i linje med FN:s tredje princip som säger att stater bör uppmuntra 
till, och när det är lämpligt kräva, att företagen redovisar hur de hanterar 
mänskliga rättigheter. 

Idag finns inga krav på genomlysning av mänskliga rättigheter i svensk 
lag, även om de i stor utsträckning utförs ändå som en grundläggande del 
i företagens hållbarhetsarbete. En parallell inom svensk rätt är miljökonse-
kvensbeskrivningar som finns inom miljörätten. Inom brittisk och fransk 
rätt finns krav på motsvarande genomlysning av mänskliga rättigheter.

Den franska vaksamhetslagen 13 medför en skyldighet för stora 
franska bolag att göra en genomlysning av mänskliga rättigheter. Även 
den brittiska Modern Slavery Act 2015 14  ålägger stora brittiska bolag 
att kontrollera statusen för mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna. 
Didier Reynders, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, har 
med hänvisning till den franska vaksamhetslagen, uttalat sig för EU- 
lagstiftning som gör genomlysning av mänskliga rättigheter i unionens 
företags leverantörskedjor obligatorisk 15. 

Forts. Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter

Referenser:

12.  I medeltal fler än 250 anställda och 
en balansomslutning över 175 miljoner 
kr under de senaste två åren, enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554).

13.  La loi française sur le devoir de 
vigilance (The Corporate Duty of 
Vigilance Law), som antogs år 2017, 
ålägger multinationella bolag med 
huvudkontor i Frankrike att identifiera 
och förhindra skadlig påverkan på miljö 
och mänskliga rättigheter genom deras 
egna aktiviteter, aktiviteter av företag 
de kontrollerar samt underleverantörer 
och andra företag med vilka de har en 
affärsrelation.

14.  Modern Slavery Act trädde i kraft 
år 2016 och har tjänat som förebild för 
liknande lagstiftning i andra länder, 
exempelvis Australien (2019).

15.  Human Rights Watch: European 
Commission Promises to Champion 
Corporate Accountability (20200504)



28    Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan 

Verktyg för kontroll och uppföljning
Human Rights Due Diligence
I en human rights due diligence (genomlysning av mänskliga rättigheter) 
redovisas företagets åtgärder för att hantera, förebygga och gottgöra 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Företag bör:

•   Implementera tydliga policyer och riktlinjer för företagets MR-arbete.

•   Genomföra konsekvensanalyser av företagets verksamhet som  
innefattar planer för att rätta till problem och undvika kränkningar  
av de mänskliga rättigheterna.

•   Integrera arbetet i alla delar av företagets organisation.

•   Följa upp och granska effekterna av vidtagna åtgärder.

Enact påpekar att avsaknaden av lagkrav på genomförande av genom-
lysning av mänskliga rättigheter försvårar ansvarsutkrävande. Avsakna-
den av lagkrav skapar också osäkerhet kring hur företag ska agera och 
bedöma risker och åtgärder. Ett obligatorium hade resulterat i mindre 
subjektiva och mer enhetliga bedömningar. OECD har tagit fram en 
vägledning för genomlysning av mänskliga rättigheter 16 som i praktiken 
fungerar som en standard.

Social revision
Social revision är central i fråga om företagens arbete med socialt 
ansvars tagande. En social revision undersöker hur väl ett företag lever 
upp till sina egna målsättningar och möjliggör benchmarking mot 
liknande företag.

För institutionella investerare som normalt sitter långt ifrån portfölj-
bolagens verksamhet blir social revision ett verktyg för att följa hur 
styrelsen och bolagsledningen hanterar socialt ansvarstagande. Det är 
viktigt att information om resultatet av sociala revisoner och hur bolagen 
hanterar eventuella problem kommer investerarna till del.

Revisioner utförda av professionella tredjeparatsgranskare har 
fördelen att de utförs av specialister som är oberoende. Ett parallellt 
komplement till tredjepartsgranskare är att bolagen själva utvecklar 
egen kompetens på området. Ett exempel på ett egenutvecklat verktyg 
för social revision är ICA Social Audit 17. På så sätt kan risken för mani-
pulation minskas, samtidigt som bolaget har direkt insyn i processerna 
och resultaten. För bolaget och dess investerare är det en fördel att det 

Forts. Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter

Referenser:

16.  OECD: Due Diligence Guidance For 
Responsible Business Conduct (2018)

17.  ICA: Sociala revisioner för bättre 
arbetsförhållanden
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finns tillgång till egen kompetens. Egna sociala revisioner är inte lika 
tidskrävande som tredjepartsrevisioner.

Sociala revisioner är dock inte oproblematiska. En viktig kritik är att 
de ger en ögonblicksbild av en verksamhet och att det är svårt att gå 
på djupet i undersökningarna. Det granskade bolaget har ganska stora 
möjligheter styra över vad tredjepartsgranskare får se. Branschen för  
sociala revisioner är en egen industri som omsätter mycket pengar. 
Det går inte att bortse från risken för korruption och oriktiga uppgifter. 
Genom systematiskt arbete kan dessa risker minimeras.

Det världsledande initiativet för socialt ansvarstagande amfori BSCI 
erbjuder en plattform för hållbarhetsarbete för 2 400 företag i 14 länder. 

Amfori BSCI Audit Integrity Programme 18  syftar till att säkerställa 
kvaliteten i sociala revisioner. Inom programmet väljs, efter omsorgsfull 
granskning, revisionsfirmor med hög kvalitet och integritet ut för att 
säkerställa en objektiv revision. Revisorerna utbildas löpande inom pro-
grammet. Insamlade revisionsdata analyseras för att identifiera trender 
och återkommande problem.

Certifieringar
Fairtrade är ett exempel på tredjepartscertifieringar som vuxit fram 
i syfte att skapa förändring och hållbarhetsutveckling i den interna-
tionella handels- och livsmedelskedjan, med särskilt fokus på skäliga 
levnadslöner för odlare och anställda. Fairtrade-certifieringens kriterier 
baseras huvudsakligen på ILO-konventionerna om mänskliga rättigheter 
i arbetslivet. Certifiering och kontroll sker av ett oberoende certifierings-
organ som garanterar att gällande certifieringsstandard följs. Att en vara 
försetts med en certifieringsstämpel är en garanti riktad i första hand 
mot konsumenter.

KRAV-märkningen för ekologiska livsmedel är en annan certifiering 
som innebär socialt ansvarstagande. KRAV:s tilläggsregler för importera-
de livsmedel ställer bland annat krav på att produktionen ska respektera 
de mänskliga rättigheterna och att arbetskraften, som inte får vara yngre 
än 15 år, inte är tvingad och har rätt att organisera sig 19. 

Internationellt finns det ett flertal olika certifieringsstandarder som 
liknar varandra i fråga om kraven på socialt ansvar och respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Även om dessa certifieringar vänder sig mot 
konsument sänder de ett budskap till investerare om att livsmedels-
kedjan analyserats.

Forts. Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter
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18.  Amfori: Audit Integrity Programme

19.  KRAVmärkningens sociala ansvar.
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Investerarinitiativ
The PRI Collaboration Platform 
PRI 20 (Principles for Responsible Investment) är en FN-stödd men obe-
roende organisation, vars målsättning är att verka för ett hållbart globalt 
finanssystem utifrån miljö-, sociala- och bolagsstyrningskriterier.

PRI:s samarbetsplattform erbjuder flera olika sätt för investerare att 
interagera med företag, lagstiftare och andra aktörer. Aktiviteter från 
investerares sida som OECD lyfter fram är:

•  inbjudningar att signera gemensamma brev till portföljföretag; 

•  föreslå djupare efterforskningar och investerarvägledningar; 

•   ansluta till samverkansprojekt och arrangemang mellan investerare 
och portföljföretag på utvalda ESG-teman;  

•  föra policydialog med politiska beslutsfattare;

•   samla stöd för kommande stämmomotioner och ”shareholder resolutions”

Branschinitiativ
Ethical Trading Initiative Sweden
Ethical Trading Initiative, ETI, är initiativ som syftar till att skapa en platt-
form för förbättrade arbetsvillkor i produktions- och leverantörsländer. 
Detta görs genom kunskapsinsamling, stärkt riskhantering, praktiskt 
bransch- och landsöverskridande arbete och genom att verka för trans-
parens och spårbarhet i hela värdekedjan. ETI ger ett ramverk och stöd 
för medlemmarnas arbete med ett ansvarsfullt leverantörsarbete. ETI 
bedriver också lobbyarbete.

Forts. Arbetet med social hållbarhet  
och mänskliga rättigheter
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20.  PRI, Principles for  
Responsible Investment
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ETI:s medlemmar binder sig till egen uppförandekod (ETI Base Code) 21 
baserad på internationellt erkända FN-ramverk och ILO-konventioner 
om arbetsvillkor. Uppförandekoden ställer minimikrav på företagen, det 
räcker inte alltid med att uppfylla de lagkrav som ställs i verksamhets-
länderna. 

ETI:s arbete är ideellt och finansierat av medlemmarna som är före-
tag, fackförbund, civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer. 
ETI Sweden grundades den 12 december 2020. ETI är sedan länge 
etablerat i Storbritannien, där svenska företag som Lindex och H&M är 
medlemmar. 

I Storbritannien har arbetsvillkor i livsmedelskedjan varit mer medialt 
uppmärksammade än i Sverige, vilket beskrivits som en anledning till att 
fler stora företag på livsmedelsområdet där anslutit sig till ETI. 

Uppförandekoder
Livsmedelsbranschen har i likhet med andra branscher egna och 
gemensamma initiativ och uppförandekoder som omfattar de mänskliga 
rättigheterna. Initiativen kan vara brett förankrade och omfatta företag, 
fackliga organisationer, offentlig sektor och civilsamhällesorganisationer.

Ett exempel på förändringsarbete som till stor del drivits av medial 
uppmärksamhet rör migrantarbetare som reser till Sverige för att plocka 
bär. De kan vara anställda på asiatiska bemanningsföretag som hyr ut  
arbetskraft till svenska bärplockningsföretag. Efter att oskäliga arbets-
villkor avslöjats så har livsmedelsbranschen agerat för att rätta till 
förhållandena. Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har 
tagit fram utbildningar om riskerna vid inköp av bär och ”Riktlinjer för 
ansvarsfulla bäruppköp” 22.

Fackliga initiativ
Den fackliga organisationsgraden är låg i många riskländer. Delvis till 
följd av att rätten till kollektivt förhandlande motarbetas, av arbetsgivare 
och genom ländernas lagstiftning. Union to Union är ett fackligt initiativ 
för internationellt fackligt utvecklingsarbete som LO, TCO och Saco tagit 
fram tillsammans med sina medlemsförbund.

Dels bedrivs ett arbete i Sverige för att uppmärksamma globala 
arbetsmarknadsfrågor och arbetsvillkoren i andra länder. Dels stärks 
facken på plats genom utbildningar etc. Detta sker i samarbete med 
de globala facken, som har en övergripande koordinerade roll. Facken 
arbetar aktivt med FN:s globala mål för en hållbar utveckling.
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Det fackliga arbetet i riskländer har mycket annorlunda förutsättningar 
jämfört med svenska förhållanden. Företagsvis organisering är vanligare 
än branschvis. Familjeföretag (där även barn bidrar till försörjningen) och 
andel arbetskraft som arbetar utan tillstånd eller är offer för trafficking 
komplicerar det fackliga arbetet. Säsongsarbetare har också låg facklig 
anslutningsgrad. 

I Sverige har bärplockares situation uppmärksammats medialt och 
fackligt 23. Detta har lett till en rad åtgärder för att förbättra bärplockares 
situation. Idag har Kommunal ett kollektivavtal för bärplockare som 
stadgar en garantilön, och det går också att bli tillfällig medlem i facket 
som säsongsarbetare. Fackliga företrädare arbetar för att kontrollera att 
avtalen följs, och översätter information till flera olika språk, som delas ut 
på plockares boenden. Samtidigt är det vanligt att bärplockarna inte får 
ut lön enligt avtal, och få känner till att de hade rätt att få ut den avtals-
enliga lönen. Få eller inga bärplockare ansöker om fackligt medlemskap. 
Uppmärksamheten kring bärplockarnas situation i Sverige och Finland 
bedöms ha lett till vissa förbättringar, men synliggör också svårigheterna 
med fackligt arbete för säsongsarbetare från andra länder 24. 
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Ny teknik 
Ett av de grundläggande problemen inom hållbarhetsarbetet är bristande 
kommunikation. 

Utvecklad användning av blockkedjeteknik gör det möjligt att spåra 
en produkts flöde från jord till bord. Det innebär ökade möjligheter att 
upptäcka fusk och oseriösa aktörer.

Analyser av pakistanska risodlares ekonomi visar att de lokala ris-
uppköparna tar den procentuellt största andelen av risets värde i 
värde kedjan 25. Förbättrad marknadsinformation via smartphones 
minskar risken för underprisförsäljningar, när producenterna blir mindre 
beroende av uppköpare för prisinformation.

Genom appar som Quizrr 26 kan kunskaper om rättigheter och 
skyldigheter på arbetsmarknaden spridas på ett lättfattligt sätt till breda 
grupper av arbetare. Quizrr är en svenskutvecklad utbildningsapp med 
kortfilmer och frågor, anpassade efter arbetsland och språk. 

Digitala plattformar kan också användas för att möjliggöra visselblåsar-
funktioner och spridning av information om missförhållanden och liknan-
de. Den samarbetsplattform PRI (Principles for Responsible Investment) 
utvecklat erbjuder flera olika sätt för investerare att interagera och 
utbyta information med företag, lagstiftare och andra aktörer. 
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