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AP7 I KORTHET

AP7 är en statlig myndighet som har i uppdrag att förvalta premiepensionsmedel åt det svenska  
folket. Över fem miljoner svenskar placerar sin premiepension i det statliga förvalsalternativet AP7 
Såfa. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 720 miljarder kronor vilket medför ett stort ansvar. 
AP7:s förvaltning sker uteslutande i pensionsspararnas intresse, såväl dagens pensionärers som 
framtidens. 

AP7 är en universell ägare. Med investeringar i över 3 000 bolag världen över kan vi agera som  
ägare på bred front och lång sikt, med hela marknadens bästa för ögonen. Genom att vara en aktiv, 
universell ägare tillvaratar AP7 både nuvarande och framtida sparares finansiella intressen. 

AP7:s ägarstyrning syftar i första hand till en positiv effekt på den långsiktiga avkastningen för  
hela marknaden, snarare än för enskilda bolag. 

Förvaltat kapital: 720 miljarder kronor
Antal sparare: över 5 miljoner
Investeringsportfölj: mer än 3 000 bolag världen över

Per 31 december 2020

https://www.ap7.se/
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Hur kan kapitalägare påverka 
villkoren i livsmedelskedjan?

Varför valde ni detta tema för 2018–2020?
Mänskliga rättigheter är en av Sjunde AP-fondens huvudfrågor och barnarbete 
och tvångsarbete är några av de allvarligaste kränkningarna. Problemen förekom-
mer till stor del i livsmedelskedjan, främst inom jordbruket, vilket var skälet till att 
vi valde att fokusera på den industrin. Kränkningar och dåliga arbetsförhållanden 
i livsmedelskedjan har eskalerat under pandemin så temat blev allt mer angeläget 
mot slutet av perioden. Lagstiftningen inom området är också på väg att skärpas, 
bland annat inom EU, vilket har gjort temat än mer aktuellt.

Investerare har fokuserat på dessa frågor i decennier.  
Har ni tillfört något nytt genom ert temaarbete?  
Det stämmer att frågorna länge har varit i fokus och vi frågade oss hur det kom-
mer sig att problemen kvarstår. Det var bakgrunden till att vi tog initiativet till en 
förstudie inom området. Vi ville inte upprepa det andra gjort, utan vår ambition 
var att bygga vidare på tidigare arbete och gå bortom företagens styrning och 
processer. Samtidigt ville vi utveckla vårt förhållningssätt för att bidra till verklig 
förändring och även sprida kunskap och erfarenheter mellan företag i olika  
branscher. 

Ni undersökte dels investerarens roll, dels livsmedelsbolagens.  
Förklara?
Som investerare finns det begränsningar för vad vi kan åstadkomma på odlings-
nivå eller fabriksnivå där problemen ofta finns. Här har livsmedelsföretagen större 
möjlighet att påverka, eftersom de har en relation till producenterna och kan ställa 
krav på dem, exempelvis vid upphandlingar. Men som ägare har vi också inflytande 
över livsmedelsbolagen och genom att samarbeta med dem kan vi öka kraften i 
våra påtryckningar och hitta nya sätt att arbeta för förbättringar.

forts. nästa sida 

Charlotta Dawidowski  
Sydstrand
Hållbarhetsstrateg

kontakt: cda@ap7.se

Flora Gaber 
Projektledare hållbara  
investeringar

kontakt: flora.gaber@ap7.se

Livsmedelsindustrins leverantörskedja är komplex och många länder där 
produktionen sker förknippas med hög risk när det gäller mänskliga rättig
heter och arbetsförhållanden. Under arbetet med temat ”Arbets villkor i gröna 
näringar” har AP7 försökt ta reda på hur investerare genom sin ägarstyrning 
kan bidra till bättre arbetsvillkor och även undersökt hur livsmedels och  
dagligvaruföretagen kan arbeta för verkliga förbättringar inom området. 

Samtidigt ville vi utveckla vårt förhållningssätt för att 
bidra till verklig förändring och även sprida kunskap 
och erfarenheter mellan företag i olika branscher. 
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Hur kan kapitalägare påverka villkoren i livsmedelskedjan?

På vilket sätt är området relevant för AP7 och andra investerare? 
Att företagen vi investerar i respekterar internationella normer inom mänskliga 
rättigheter, miljö, arbetsvillkor och anti-korruption är ett minimikrav för AP7,  
liksom för många andra investerare. Men det är även relevant ur ett avkast-
ningsperspektiv. Företag som har koll på riskerna i sina leverantörskedjor och 
hanterar dessa effektivt kan göra besparingar och få säkrare leveranser. Samti-
digt undviker företagen andra kommersiella risker som påverkan på varumärket 
vilket kan bli väldigt kostsamt. I takt med att lagstiftningen inom området skärps 
ökar också de legala riskerna för företag som överträder lagarna.

Vilka är de viktigaste lärdomarna från arbetet? 
Vi kom fram till att det fortfarande är en lång väg att gå för att säkerställa att den 
mat vi äter har producerats med respekt för mänskliga rättigheter. Som investerare 
kan vi bidra genom att lyfta specifika krav i dialogen med portföljbolagen och  
sprida erfarenheter mellan bolagen vi äger. Bolagen är ofta intresserade av att 
arbeta med frågorna och att få dem att upprätta riktlinjer och analysera riskerna 
i leverantörsledet är grundläggande krav. Men det behövs mer än så för att göra 
skillnad på plats och det kräver ett betydligt större åtagande och kunskaper som 
ofta inte finns internt. Här är samarbeten med andra aktörer ett ovärderligt verk-
tyg och ett sätt att skala upp insatser och göra verkliga förbättringar på plats. 

Otillräcklig levnadslön är den huvud sakliga orsaken till missförhållanden i livs-
medelskedjan. Det är bara om odlare kan leva på sina inkomster som det går att 
komma tillrätta med problemen. Att bolagens inköps- och hållbarhetsavdelningar 
samarbetar och uppmärksammar när ett pris är orimligt lågt är avgörande, liksom 
att de ställer hållbarhetskrav vid upphandlingar.

Arbetsvillkoren i 
livsmedels kedjan är 
kopplat till FN:s åttonde 
globala mål för en hållbar 
utveckling ”Anständiga 
arbetsvillkor och ekono-
misk tillväxt” men även 
till målen om ingen fattig-
dom och ingen hunger,  
se sidan 29. 

Att företagen vi investerar i respekterar internationella 
normer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor 
och anti-korruption är ett minimikrav för AP7, liksom 
för många andra investerare. 
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AP7:s temaarbete

Sedan ett antal år kompletterar AP7 ägarstyrningsarbe-
tet med löpande temaarbeten. Dessa arbeten fördjupar 
och knyter samman AP7:s nuvarande arbetsmetoder 
inom utvalda och särskilt angelägna områden.

Genom att fokusera på ett fåtal teman kan vi fördjupa 
oss och reflektera inom ett komplext område som är 
relevant för våra investeringar. Varje år lanseras ett nytt 
tema som löper över tre år. 

Klimatomställning 2020–2022

Avskogning 2021–2023

Vid valet av tema är några centrala kriterier att området 
ska vara relevant utifrån AP7:s innehav och tillgångsslag, 
att AP7 kan göra rimlig skillnad på ett resurseffektivt sätt  
samt att det ska finnas lämpliga kunskapspartner att 
samverka med. 

Temat styr AP7:s prioriteringar under den tid arbetet 
pågår och får konsekvenser både för arbetet med påver-
kansdialoger och på bolagsstämmor. Det medför även ett 
utökat samarbete med andra aktörer för att flytta fram 
standarder och normer inom området. 

Lärdomarna från temaarbetet samlar vi på  
www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete. 

Klimatomställning, 2020–2022. Genom AP7:s ägar-
inflytande kan vi driva på företag att fatta ansvarsfulla 
beslut och därmed bidra till att skynda på övergången  
till ett fossilfritt samhälle.

Avskogning, 2021–2023. För att uppnå Parisavtalets 
mål att ligga väl under två graders uppvärmning måste 
avskogningen begränsas sett till skogens betydelse för 
klimatet, framför allt Amazonas.

Private Equity 2014–2016

Klimat 2015–2017

Klimatlobbying 2017–2019  

Hållbar effektmätning 2019–2021

Arbetsvillkor inom gröna näringar 
2018–2020

Färskvatten 2016–2018

Pågående temaarbeten
I dagsläget har AP7 följande tre pågående temaarbeten: 

Hållbar effektmätning, 2019–2021. Trots stor efter-
frågan från intressenter och investerare är kunskapen  
om olika åtgärders påverkan på en hållbar samhällsut-
veckling bristfällig och vedertagna mätmetoder saknas. 
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Tema Arbetsvillkor inom  
gröna näringar 2018–2020

Under 2020 avslutades temaarbetet Arbetsvillkor inom 
gröna näringar. Syftet var att hitta nya vägar för AP7 
och andra institutionella investerare att verka för FN:s 
åttonde globala hållbarhetsmål – Anständigt arbete och 
ekonomisk tillväxt (SDG 8). Som investerare befinner vi 
oss långt ifrån producent- och förädlingsledet. Därför 
har vi som en del i arbetet undersökt vilka möjligheter 
livsmedelsbolagen har att påverka förhållandena i livs-
medelskedjan. 

Tillsammans med Sustainalytics gjorde vi en förstudie 
för att kartlägga de främsta riskerna i livsmedelskedjan. 
Baserat på resultatet från studien genomfördes därefter 
ett dialogprojekt med 17 livsmedelsbolag med fokus på 
förebyggande åtgärder för att förhindra kränkningar av 
mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och att påverka 
dem att utvecklas inom området.

Inom ramen för Sida-initiativet Swedish Investors for 
Sustainable Development, SISD, har AP7 även samar-
betat med Alecta, AMF och Folksam. Arbetet mynnade 
ut i rapporten ”Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan” 
som beskriver vad investerare kan göra för att verka för 
förbättringar och vilka rimliga krav vi kan ställa på de 
bolag vi har i portföljen. Tillsammans genomförde vi två 
workshops som AP7 var med och ledde: en i december 
2019 och en i december 2020 då resultatet av rappor-
ten presenterades. Tillsammans publicerade vi även en 
debattartikel i Aftonbladet. 

AP7 höll en presentation inom ämnet på en Sida- 
konferens och skrev även under två investerarbrev till 
stöd för förbättrade arbetsvillkor. 1, 2  

1  https://www.actiam.com/49ba81/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/investor-statement-on-living-income-and-living-wages_final.pdf
2   https://knowthechain.org/wp-content/uploads/KnowTheChain-investor-statement.pdf 

2018–2020: Dialogprojekt med livsmedelsbolag  Sid 10

AP7 presenterade 
tillsammans med 
Sustainalytics  
resultatet av  
förstudien vid ett 
Swesif- seminarium. 

Investeraruttalande om 
levnads inkomst och 
levnadslön  Sid 11

Platsbesök vid  
tomatodlingar i 
Italien tillsammans 
med Sustainalytics

Sid 20

Förstudie: 
”Investerares  
påverkan i livs - 
medels kedjan”  

Sid 7

SISD-work shop med  
investerare och företag i 
livsmedelssektorn

Sid 25

2019 2020

SISD-workshop med handels   - 
bolag där rapporten ”Bättre 
arbetsvillkor i livsmedels  kedjan”  
presenterades

Sid 26

Rapport: Bättre arbetsvillkor i 
livsmedelskedjan i samarbete 
med Alecta, AMF och Folksam, 
SISD  Sid 25

2018

https://www.actiam.com/49ba81/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/investor-statement-on-living-income-and-living-wages_final.pdf
https://knowthechain.org/wp-content/uploads/KnowTheChain-investor-statement.pdf
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Förstudie: Investerares  
påverkan i livsmedelskedjan

För rapporten genomfördes en studie av relevant littera-
tur inom området och ett flertal möten hölls med aktörer 
med kunskap inom området arbetsrätt i livsmedelskedjor. 

Hantering av hållbarhetsrisker avgörande
Arbetsrättsfrågor i livsmedelskedjan är avgörande och 
minimikravet för att investera i ett företag är att det följer 
internationella normer för mänskliga rättigheter och 
nationell lagstiftning. 

Företag som arbetar aktivt med hanteringen av viktiga 
hållbarhetsrisker kan också öka chanserna till mer lång-
siktigt hållbar avkastning. Detta gäller också livsmedels-
sektorn som är beroende av att arbetet vid jordbruken är 
attraktivt för att behålla arbetskraften och säkra framtida 
leveranser. 

Huvudsakliga risker i livsmedelskedjan
Förstudien identifierade ett flertal risker och utmaningar 
kopplat till arbetsförhållanden i globala livsmedelskedjor 
som bör prioriteras vid investerares insatser. Bland de 
främsta riskerna finns förekomsten av barn- och tvångs-
arbete, otillräcklig levnadsinkomst och särskilt riskfyllda 
grödor. 

Barnarbete och tvångsarbete
I förstudien framträdde barnarbete och tvångsarbete 
som de mest utbredda och allvarligaste problemen kopp-
lat till arbetstagares rättigheter i livsmedelsförsörjnings-
kedjan. FN:s åttonde globala mål för hållbar utveckling 
anger också specifikt att barnarbete och tvångsarbete 
ska utrotas. 

Allt arbete som utförs av barn räknas inte som barn-
arbete, men till barnarbete räknas sådant arbete som 
utförs av mycket unga barn, under långa arbetstider, som 
är skadligt för barnens hälsa eller som hindrar dem från 
att gå i skolan. Enligt den internationella arbetsorganisa-
tionens (ILO) rapport om barnarbete från 2017 beräk-
nades 152 miljoner barn tvingas arbeta och av dessa 
återfanns mer än 70 procent inom jordbruket. 

Samma år bedömdes 25 miljoner människor utnyttjas 
genom tvångsarbete varav 16 miljoner i den privata sek-
torn, bland annat inom jordbruk och fiskerinäringen. Geo-
grafiskt var förekomsten av tvångsarbete störst i Asien/
Stillahavsområdet. En av fyra som tvingades arbeta var 
migrantarbetare som utnyttjades utanför sitt hemland. 
Gruppen är särskilt utsatt för exploatering bland annat till 
följd av språkhinder och bristande kännedom om lokala 
förhållanden. 

Förstudien genomfördes under temaarbetets första år 2018. Syftet var 
att få en överblick över de främsta riskerna för arbetstagarrättigheter 
i livsmedelskedjan och vilka områden investerare bör inrikta sig på för 
att få bäst effekt. Vi ville också utreda olika sätt hur vi som investerare 
kan förmå bolag att kartlägga de största riskerna för kränkningar av 
arbetstagarrättigheter och förbättra hanteringen av dessa.

 

 

 
 
  

MAPPING LABOUR RIGHTS ISSUES IN 
THE FOOD SUPPLY CHAIN 

 
 

First published in April 2018 
 

Stina Nilsson 

 

in collaboration with  
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Förstudie: Investerares påverkan i livsmedelskedjan

Otillräcklig levnadslön
En av de främsta orsakerna till förekomsten av barn-  
och tvångsarbete är att småbrukare och jordbruksarbe-
tare får en otillräcklig levnadsinkomst eller levnadslön. 
Jordbrukare och jordbruksarbetare som har en tillräck-
lig levnadslön är mer benägna att skicka sina barn till 
skolan, säkra en långsiktig matförsörjning för sina familjer 
och slippa fattigdom. Det bidrar i sin tur till minskade 
inkomstskillnader både på nationell och global nivå. 

Kopplingen mellan levnadslön och flera av FN:s mål för 
en hållbar utveckling, såsom mål för fattigdom, hunger 
och utbildning gör frågan särskilt angelägen och att 
betalning av högre priser till jordbrukare är den främsta 
lösningen. I förstudien nämns dock utmaningar, såsom 

svårigheter för enskilda företag att betala ett högre pris 
för varor då det kan påverka företagets konkurrenskraft, 
samt antitrustlagstiftning om företag går ihop om att 
höja priserna. 

Fem grödor särskilt riskfyllda
Fem livsmedel identifierades där riskerna kopplat till 
arbetsvillkor är särskilt förhöjda – kaffe, ris, socker, te  
och tomater. Produkterna bedömdes också vara bety-
dande i termer av försäljningsvolym, arbetskraft och 
antal länder där odling förekommer och blev därför fokus 
för det kommande initiativet om en påverkansdialog  
med livsmedels- och dagligvaruföretag. 
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Förstudie: Investerares påverkan i livsmedelskedjan

Insatser mot barnarbete  
i kakaoindustrin
Det finns ett flertal goda exempel på företags-
initiativ med inriktning på mänskliga rättig-
heter. Ett sådant är Child labour monitoring 
and remediation system (CLMRS) inom kakao-
industrin. Programmet för övervakning och 
avhjälpande av barnarbete leds av organisa-
tionen International Cocoa Initiative (ICI) och 
bygger på kontinuerligt arbete snarare än år-
liga revisioner. Fokus ligger bland annat på att 
öka tillgängligheten till skolor och möjligheten 
för odlarna att utöka sina intäkter genom 
sidoinkomster eller diversifiering av grödor. 
CLMRS har anammats som praxis av större 
 kakao- och chokladföretag. Som investerare 
kan vi uppmuntra bolag att ansluta sig till 
sådana initiativ för att tillsammans med andra 
aktörer verka för avskaffandet av barnarbete. 

Läs mer om programmet här:  
https://cocoainitiative.org/get-involved/ 
become-a-contributing-partner/

Lärdomar från förstudien
Arbetet med förstudien och de dialoger som fördes med 
olika aktörer med erfarenhet inom området gav ett antal 
lärdomar och insikter, bland annat:

• Sprid goda exempel från befintliga företagsinitiativ: 
Det finns flera initiativ och plattformar inom mänskliga 
rättigheter och arbetsförhållanden, som drivs av bland 
annat Internationella arbetsorganisationen ILO och FN:s 
Global Compact. Investerare kan uppmuntra företag 
att delta i sådana initiativ för att ta del av goda exempel 
och öka sin kunskap inom området. Se exemplet från 
kakaoindustrin här bredvid.  

• Branschsamarbeten spelar en viktig roll i hanteringen 
av strukturella frågor: När företag i samma bransch gör 
gemensamma uttalanden kan åtgärder adresseras på 
strukturell/nationell nivå. Investerare kan därför upp-
muntra företag att gå samman i sådana initiativ. 

• Ta vara på den medvetenhet som finns kring levnads
löner: FN:s Global Compact betonar grundorsakerna till 
kränkningar av mänskliga rättigheter, där levnadslön 
framstår som en viktig faktor. Frågan bör beaktas i 
investerares arbete och dialoger med portföljbolagen. 

• Vikten av att göra skillnad på plats: Från tidigare arbete 
har Sustainalytics dragit slutsatsen att investerare bör 
verka för att portföljbolag inte bara har riktlinjer och 
ledningssystem utan även arbetar med konkreta åtgär-
der på plats, såsom bättre löner, och inkluderar detta 
arbete i sina redovisningar.

• Visa förståelse och engagemang för frågorna och 
industrin: För ökad trovärdighet och effekt i dialogen 
med portföljbolagen är det viktigt att investerare har 
kunskap och förståelse för de specifika förhållandena i 
en industri eller region. 

• Publika jämförelser av bolag är effektiva påtrycknings
medel: Att jämföra bolag innebär en möjlighet att 
identifiera specifika ledande processer och arbetssätt 
kopplat till arbetsvillkor i leverantörskedjan. Det är 
också ett effektivt sätt att påverka bolag som kommer 
sämre ut i jämförelser att utveckla sitt arbete. 

Föreslaget nytt investerarinitiativ
Slutsatserna från förstudien ledde till ett nytt initiativ  
med syftet att förbättra företagens beredskap att 
förebygga och hantera risker för barnarbete och tvångs-
arbete i leverantörskedjan. Läs mer om dialog projektet 
på sidorna 10–13. 

3   ILO, 2017. Global Estimates of Child Labor. http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/ 
publication/wcms_575499.pdf

4   ILO, 2017. Global Estimates of Modern Slavery. http://www.ilo.org/
global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm

FAKTA

 Levnadsinkomst
Levnadsinkomst eller levnadslön 
definieras som den ersättning eller 
lön som odlare eller anställda erhåller 
och som gör det möjligt att försörja 
sig själv och sin familj. Det kan före-
komma stor skillnad mellan ett lands 
minimilön och en skälig levnadslön.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm
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Dialog projekt med livsmedels
bolag: Food Supply Chain  
Engagement  
Hur kan livsmedelsbolag och dagligvaruföretag förbättra sin beredskap och hantering av risker för 
kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan? AP7 har i samarbete med Sustainalytics 
och en grupp globala investerare fört dialog med bolag och arbetat för att påverka dem att utveckla 
sitt arbete inom området.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Food Supply Chain Thematic Engagement 
FINAL ANALYSIS FOR AP7  
March 2021  
 

Arbetet med dialogprojektet visar bland annat: 

•   Problemen med förhöjda risker inom mänskliga rättigheter och arbetsrätt i  
jordbrukssektorn förvärrades under covid-19-pandemin, men lagstiftning  
kan förbättra utsikterna.

•   Investerare kan genom aktiv ägarstyrning påverka portföljbolag att förbättra  
sina processer och minska risken för brott mot arbetsrätten i leverantörskedjan. 

•   Enskilda företag har svårt att påverka förhållanden i leverantörsledet – stora  
vinster finns att hämta genom samverkan, spridning av goda exempel och  
erfarenhetsdelning.

•   Fortsatt engagemang för såväl företag som investerare i bransch- och  
aktörs överskridande initiativ uppmuntras och rekommenderas.

Livsmedelskedjan är svåröverskådlig med flera led 
och leverantörerna finns ofta i länder där riskerna för 
kränkningar av mänskliga rättigheter bedöms som höga. 
Eftersom förhållandena är komplexa har oftast livsmed-
elsbolag och dagligvaruföretag större möjlighet än inves-
terare att påverka och ställa krav på hur producenterna i 
leverantörs kedjan agerar.

Syftet med dialogprojektet
För att få en fördjupad förståelse för hur stora livs-
medels  aktörer arbetar med mänskliga rättigheter och 
arbets villkor i leverantörs ledet har AP7 samarbetat med 
Sustainalytics och fört dialog med 17 företag under två 
och ett halvt års tid. 

Fokus för dialogprojektet har varit bolagens arbete 
med förebyggande åtgärder för att förhindra kränkningar 
av mänskliga rättigheter, såsom barnarbete och tvångs-
arbete och deras arbete för att åtgärda annan negativ 
påverkan på arbetsrätten i leverantörskedjan. Syftet har 
också varit att sprida goda exempel och effektiva arbets-
sätt mellan bolag i olika regioner och sektorer. Under 
projektet har den internationella gruppen investerare och 
Sustainalytics även försökt påverka bolagen att utveckla 
sina processer för att hantera risker och incidenter inom 
området. 

Slutsatserna av arbetet, inklusive bolagens framsteg 

och kvarvarande utmaningar presenterades i en rapport i 
december 2020. 

Jordbruket drabbat av pandemin
Jordbruket står för 70 procent av allt barnarbete 5 och 
hög förekomst av tvångs arbete. Dialogprojektet fokuse-
rade därför på utmaningar kopplat till arbetsförhållanden 
i jordbruksledet. Efter att i förstudien identifierat grödor 
kopplade till förhöjda risker, inriktades projektet på kaffe, 
ris, socker, te och tomater.

Under covid-19-pandemin har många som försörjer 
sig på jordbruket drabbats hårt. Internationella arbets-
organisationen (ILO) och UNICEF bedömer att antalet 
människor i extrem fattigdom kan ha ökat med mellan  
40 och 60 miljoner under 2020. Organisationerna 
uppskattar vidare att en ökning av fattigdomen med en 
procent enhet leder till minst 0,7 procentenheters ökning 
av barnarbetet, då barnarbete är en väg för fattiga famil-
jer att säkra sin försörjning.6  Det innebär en beräknad 
ökning av det globala barnarbetet med 28–42 miljoner 
barn enbart under 2020. 

Migrantarbetare och andra utsatta grupper kommer 
sannolikt att ha drabbats särskilt hårt av den ekonomiska 
nedgången under pandemin.7  Mot denna bakgrund är 
det mer angeläget än någonsin att hantera frågorna om 
arbetsvillkor och levnadslöner inom jordbruket.

Läs rapporten här: www.ap7.se/app/uploads/2021/05/
food-supply-chain-thematic-engagement.pdf

http://www.ap7.se/app/uploads/2021/05/food-supply-chain-thematic-engagement.pdf
http://www.ap7.se/app/uploads/2021/05/food-supply-chain-thematic-engagement.pdf
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Lagstiftning till stöd för mänskliga rättigheter
Samtidigt som problemen gällande mänskliga rättigheter 
bedöms ha ökat har en positiv utveckling skett när det 
gäller lagstiftningen. Länder som Storbritannien, Neder-
länderna, Frankrike och Australien har redan lagkrav på 
att företag ska genomföra genomlysningar av mänskliga 
rättigheter (human rights due diligence). Nu väntas en 
sådan lagstiftning på EU-nivå bli verklighet under 2021.8 

Såväl företag som investerare har gått samman och 
uttalat sitt stöd för en sådan lagstiftning och många 
företag anpassar redan sin verksamhet till de kommande 
lagkraven, vilket talar för att utsikterna för att komma till 
rätta med situationen kan komma att förbättras. 

Levnadsinkomst och levnadslön i fokus
Eftersom levnadsinkomster och levnadslön för små-
brukare och jordbruksarbetare identifierats som en 
grundorsak bakom missförhållanden och kränkningar i 
leverantörskedjan framhävdes området särskilt i dialogen 
med företagen. Frågan har fått ökat fokus från en del 
ledande företag som arbetar med specifika insatser i sina 
jordbruksförsörjningskedjor. 

Det ökade intresset märks även genom branschinitiativ 
och utveckling av riktlinjer. Bland annat genomför orga-
nisationen Bonsucro en översyn av sin standard för certi-
fiering av hållbar sockerrörsproduktion och väntas skärpa 
bestämmelserna om levnadsinkomst och levnadslön.

För att stötta företag som behöver komma igång med 
handlingsplaner och riktade åtgärder kopplat till levnads-
inkomster och levnadslön, arbetade samverkansgruppen 
medvetet för att koppla samman likasinnade organisatio-
ner och företag. 

Investeraruttalande 

Våren 2020 sammanställdes ett investerar uttalande om 
levnadsinkomst och levnadslön som skickades till vd:ar 
och ordföranden i mer än 40 livsmedels- och dagligvaru-
företag globalt, inklusive de 17 företagen i dialogprojek-
tet. Syftet var att visa att investerare är engagerade och 
att de stödjer initiativ och utveckling av riktlinjer inom 
området. Uttalandet undertecknades av 36 institutionella 
investerare globalt, däribland AP7. 

Webbseminarium 

Ett webbseminarium genomfördes om hur företag kan 
utveckla en handlingsplan för levnadsinkomst för små-
brukare. En utmaning som lyftes av företagen var att det 
måste gå att påvisa att ett åtagande från företagens sida 
om ökad ersättning verkligen resulterar i en levnads-
inkomst för jordbrukarna.

Sustainalytics anordnade även en resa för investerare 
och företag för att besöka italienska livsmedelsproducen-
ter och ett virtuellt rundabordssamtal efter hemkomsten, 
där AP7 var en av presentatörerna. Läs mer om resan på 
sidan 20 i denna rapport. 

Bolagen gjorde framsteg under projektet
Vid urvalet av de 17 företagen till dialogprojektet beakta-
des en mängd faktorer, bland annat att de köper in flerta-
let av högriskvarorna som identifierats, samt företagens 
storlek och placering i relevanta hållbarhetsrankingar.
Bolagens utveckling mättes löpande med hjälp av ett  
antal indikatorer (KPI:er). Bland annat undersöktes om 
företagen hade en uppförandekod gällande mänskliga 
rättigheter (KPI 1), företagens genomlysning av arbets-
rätt (KPI 2), processer för att mildra förhöjda arbetsrätts-
liga risker (KPI 3),9 samt åtgärder för att hantera identi-
fierade incidenter (KPI 4) 10 och om företagen prioriterade 
sam arbeten inom arbetsrättsliga risker (KPI 5). 

5     ILO, 2017. Global Estimates of Child Labor. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
6     ILO 2020. Covid-19 and Child Labour: A Time of Crisis, a Time to Act. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/ 

publication/wcms_747421.pdf  
7     Shift Project, March 2021. Human Rights Due Diligence: the State of Play in Europe.  https://shiftproject.org/resource/mhrdd-europe-map/ 
8    https://rwi.lu.se/events/on-the-forthcoming-eus-directive-on-human-rights-due-diligence-webinar-series-2021/ 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
9      För att uppfylla indikatorn behövde företagen uppvisa konkret arbete för att mildra förhöjda risker och negativ påverkan i leverantörskedjan.  

Exempelvis krävdes att företagen motiverar leverantörer att verka för goda arbetsvillkor, samt att företagen verkar för levnadslön och levnads - 
inkomst för småbrukare och arbetare.

10    När det gäller några bolag identifierades incidenter med påverkan på arbetsrätten i början av dialogprojektet. Dessa incidenter hade fått en  
tillfredsställande lösning i december 2020 då projektet avslutades.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf
https://rwi.lu.se/events/on-the-forthcoming-eus-directive-on-human-rights-due-diligence-webinar-series-2021/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
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När dialogprojektet avslutades hade samtliga 17 
företag en uppförandekod gällande mänskliga 
rättigheter (KPI 1) och majoriteten hade gjort bety-
dande framsteg när det gäller genomlysningen av 
arbetsrättsliga risker (due diligence) i leverantörs-
kedjan (KPI 2). Flera av bolagen hade även utvecklat 
sitt arbete med att hantera och åtgärda förhöjda 
arbetsrättsliga risker (KPI 3) liksom sin samverkan 
med andra aktörer inom området (KPI 5), även om 
förbättringen när det gäller dessa indikatorer inte 
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var lika tydlig. För att uppfylla dessa indikatorer 
efterfrågades betydande insatser vilket kan vara 
orsaken till att de var svårare att uppnå. 

När det gäller de bolag som hade rapporterade 
incidenter med inverkan på arbetsrätten i början av 
projektet hade samtliga vidtagit tillfredsställande 
åtgärder för att hantera dessa i slutet av projektet 
(KPI 4). Inget diagram visas för denna indikator. 

Mätningarna gjordes från juni 2018 till projektet 
avslutades i december 2020. 

FAKTA

Tydlig utveckling från bolagen under dialogprojektet 2018–2020
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Sedan dialogprojektet inleddes 2018 har nästan alla  
företagen gjort framsteg, se diagrammet på sidan 13. 
Framför allt när det gäller utvecklingen av policyer och 
genomlysning av arbetsrätten i jordbruksledet. De före-
tag som redan inledningsvis hade ett utvecklat arbete 
hade tagit ytterligare steg för att mildra arbetsrättsliga 
risker och för att förbättra jordbrukarnas försörjning. 

Genomgående för de bolag som ligger i framkant är 

att de har en välbearbetad genomlysning av arbetsrätts-
risker, att de aktivt agerar för att hantera riskerna som 
framkommer i analysen och att de gör det i samarbete 
med andra aktörer. 

Några av de företag som i rapporten visat sig ligga i 
framkant är Nestlé, Axfood och Tesco. På sidorna 14–19 
beskrivs exempel på hur dessa företag arbetar med 
frågorna.
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Tillsammans med Sustainalytics  
tog AP7 fram två snabbguider 
för företag som vill komma igång 
med sitt arbete med genomlys-
ning av arbetsrätten och med 
att verka för levnadsinkomst och 
levnadslön i jordbruksförsörj-
ningskedjan. Guiderna beskriver 
investerares förväntningar inom 
områdena, samt arbetssätt och 
exempel på god praxis, liksom 
samarbeten och initiativ för 
företag. 

Lärdomar från dialogprojektet:  
Transparens lätt att kräva – förändring svårare
Slutsatserna av dialogprojektet är att investerare har 
en viktig roll när det gäller att belysa problemen med 
arbetsrätten och att det finns möjlighet att genom 
aktiv ägarstyrning påverka bolagen att förbättra sina 
processer inom området. Ökad transparens är en 
enkel förbättring för företagen att tydliggöra redan 
existerande insatser. Som investerare kan vi upp-
mana till förbättrad redovisning och publicering av 
information.

Resultaten visar att företagen gjorde betydande 
framsteg när det gäller genomlysning av riskerna, 
men vi nådde inte lika långt med att utveckla sin 
hantering av dessa risker. Ett enskilt bolag har oftast 
inte möjlighet att minska riskerna då det innebär ett 
mer omfattande åtagande och oftast engagemang 
på plats. Det behövs samarbete mellan de stora 
livsmedelsbolagen, något som inte sker i tillräckligt 
stor utsträckning. Här kan investerare ha en roll 
genom att uppmuntra sina portföljbolag att söka sig 
till företagssamarbeten där de både kan dela sina er-
farenheter och tillsammans med andra aktörer arbeta 
för förändring. Som investerare kan vi också bidra 
genom att dela best practice mellan bolagen. 

För exempel på samarbeten för investerare och  
företag, se sidan 26 i denna rapport. 

LABOUR RIGHTS DUE 

DILIGENCE IN AGRICULTURAL 

SUPPLY CHAINS

Investor expectation 

Investors expect companies to have in place due diligence processes  

to identify high-risk commodities and geographies from a labour rights 

perspective, as well as potential adverse impacts on labour rights in their 

supply chains. Companies should also demonstrate how elevated labour 

rights risks in their supply chain are being mitigated and how adverse 

impacts are being prevented. 

Why labour rights due diligence? 

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)  

were endorsed by the Human Rights Council in 2011. The principles  

are the first global standards for preventing and addressing the risk of 

adverse impacts on human rights linked to business activity and are 

internationally recognised and highly regarded. According to the  

UNGPs, companies have the responsibility to respect human rights.  

The responsibility includes a company’s business partners, such  

as its suppliers (OHCHR, 2019). The UNGPs state that:

‘In order to meet their responsibility to respect human rights, business 

enterprises should have in place policies and processes appropriate 

to their size and circumstances, including: 

(a) A policy commitment to meet their responsibility to respect  

human rights;

(b) A human rights due diligence process to identify, prevent, mitigate 

and account for how they address their impacts on human rights; 

(c) Processes to enable the remediation of any adverse human rights 

impacts they cause or to which they contribute’

While companies should have more general human rights due diligence 

processes in place, labour rights are likely to stand out as elevated and 

widespread risks in supply chains. A labour rights due diligence process 

is therefore recommended and should draw from the framework 

presented in the UNGPs, i.e. include a policy commitment, labour rights 

risk mapping to identify and prevent adverse human rights impacts,  

and a plan to mitigate and remediate such risks and impacts. From a 

material point of view, a healthy workforce in a company’s supply chains, 

free from labour rights violations such as child labour and forced labour, 

is also likely to attract the workers needed and help secure a long-term 

supply. Labour rights due diligence also reduces the reputational risks  

of companies becoming associated with child labour, forced labour etc.

Girls working in a brick factory, Nepal. (creative commons license)

Women farmers at work in their vegetable plots, Himachal Pradesh, 

India. By Neil Palmer (CIAT). (creative commons license)

LIVING INCOME AND LIVING 

WAGES IN AGRICULTURAL 

SUPPLY CHAINS

Investor expectation 

Investors expect companies to identify the most critical parts of their 

supply chains from a living wage and living income perspective (i.e. 

where labour rights risks are the highest and where incomes and wages 

are known to be particularly low) and make targeted efforts towards 

living income and living wages for smallholders and agricultural workers 

in its supply chains. Such efforts should also be measurable and aligned 

with an objective to increase incomes. 

Why a living income and living wage?  

Millions of smallholders contribute to global food supply chains and to a 

large extent are the ones feeding the world. At the same time, 

smallholders and agricultural workers are overrepresented among the 

world’s poor. This is not sustainable from a human perspective, 

compromising the human right to life, and may result in the use of child 

labour. Moreover, from a financial point of view, it may have implications 

on a secure long-term supply. A lack of opportunities for a rural 

population to sustain themselves is likely to add to the already ongoing 

urbanisation, which may put serious constraints on future supply and 

eventually cause food scarcities. It is in this context the importance of 

making sure smallholders receive a living income and agricultural 

workers receive a living wage should be understood. 

Living income  

“The net annual income required for a household in 

particular place to afford a decent standard of living 

for all members of that household. Elements of a 

decent standard of living include food, water 

housing, education, transport, clothing, and other 

essential needs including provision for unexpected 

events.” 

The Living Income Community of Practice

Living wage   

“The remuneration received for a standard 

workweek by a worker in a particular place 

sufficient to afford a decent standard of living for 

the worker and her or his family. Elements of a 

decent standard of living include food, water, 

housing, education, health care, transportation, 

clothing, and other essential needs including 

provision for unexpected events.”

The Global Living Wage Coalition

The Living Income Concept

The Living Income Community of Practice
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https://connect.sustainalytics.com/hubfs/INV/Engagement%20Two-pagers/Labour%20Rights%20in%20Agricultural%20Supply%20Chains.pdf
https://connect.sustainalytics.com/hubfs/INV/Engagement%20Two-pagers/Living%20Income%20and%20Wages%20in%20Agricultural%20Supply%20Chains.pdf
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Axfood – Projekt för hållbar  
risodling i Punjab

Ris är en gröda vars odling kopplas till tuffa arbetsvillkor, utsatthet för kvinnliga 
arbetare och barnarbete. Sedan 2017 arbetar Axfood med ”Projekt för hållbar  
och jämställd risodling i Pakistan” – ett projekt som resulterat i ökade volymer  
och högre ersättning för risodlare.

Projektet är ett nära samarbete mellan Axfoods risleve-
rantör, hjälporganisationen Oxfam och Sida. Hittills har 
2 250 risodlare organiserats i 25 bondeorganisationer 
och har på så sätt fått ett bättre förhandlingsläge gent-
emot risexportörerna. Hälften av deltagarna är kvinnor 
som har en viktig roll som beslutsfattare i projektet.

”Vi vill erbjuda våra konsumenter schyssta varor, som 
de kan köpa och äta utan att få dåligt samvete och som 
bidrar till bättre levnadsförhållanden för odlarna. För 
Axfood har projektet varit ett sätt att lära oss mer om 
arbetarnas och odlarnas arbetsvillkor och hur vi genom 
våra inköp kan påverka och förbättra situationen för 
risodlarna. Det har också ökat vår förståelse för prissätt-
ningsmekanismer och den ersättning som bönderna och 
arbetarna får”, säger Susanna Wadegård, kvalitetschef 
på Axfood. 

Risodling har stor klimatpåverkan samtidigt som det är 
känsligt för effekten av klimatförändringarna. Genom ut-
bildning och tekniskt stöd till odlarna har vattenförbruk-
ningen, kemikalieanvändning och koldioxidutsläpp mins-
kat samtidigt som produktiviteten och motståndskraften 
mot klimatpåverkan ökat och risets kvalitet förbättras. 

Kvinnor har en särskilt utsatt roll i Pakistan och projektet 
har även stärkt kvinnornas ställning. 

”Sammantaget har insatserna resulterat i att kvinnor-
na har lärt sig mer om sina rättigheter och fått bättre 
ersättning. Dessutom har kunskapen om förändrade 
odlingsmetoder lett till att småböndernas volymer ökat 
vilket även det har resulterat i högre ersättning”, berättar 
Susanna Wadegård.

Genom att arbeta mer systematiskt och kontrollerat 
i enlighet med certifieringen för ris, SRP (Sustainable 
Rice Platform standard), kan odlarna också utveckla sin 
verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt. SRP- 
producerat ris ger också bättre betalt.  

”Genom projektet har vi på Axfood lärt oss mer om 
betalningsmekanismen som leder till att vi övergår från 
att prata om minimilön till levnadslön, det vill säga en lön 
som en familj kan leva på i stället för att överleva. Det vi 
lärt oss kan vi också applicera på andra känsliga grödor 
som Axfood handlar med”, avslutar Susanna Wadegård. 

Läs mer om projektet här:  
Garant – Början på något nytt för risodlare  
i Punjab och Kambodja 

https://www.garantskafferiet.se/reportage/basmatiris/
https://www.garantskafferiet.se/reportage/basmatiris/
https://www.garantskafferiet.se/reportage/basmatiris/
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Tesco – Hantering av sociala  
utmaningar inom teodling

Utöver att Tescos te är Rainforest Alliance-certifierat, 
samarbetar Tesco med andra branschaktörer och med 
frivilligorganisationer som ett strategiskt sätt att ta itu 
med grundorsakerna till flera av problemen. Tesco har 
också valt att minska antalet strategiska teproducenter 
och gårdar som de handlar med för att etablera mer 
långsiktiga och närmare partnerskap.

I den indiska delstaten Assam, arbetar Tesco med  
Ethical Tea Partnership och UNICEF med att finansiera 
utbildningar om riskerna för flickor och unga kvinnor,  
såsom våld, övergrepp och exploatering. Projektet har 
också riktat sig till regeringen och beslutsfattare på 
nationell och distriktsnivå för att uppmuntra dem att 
granska sitt arbete med att skydda barn och den sociala 
politik som påverkar befolkningen i dessa samhällen. 
Programmet omfattar även hälsofrågor och arbete med 
unga pojkar, för att utmana traditionella attityder till  
kvinnors och flickors ställning i samhället. Hittills har  
programmet direkt eller indirekt resulterat i bättre  
levnadsförhållanden för cirka 250 000 kvinnor, flickor 
och pojkar i Assam.

I Malawi arbetar Tesco med Malawi Tea 2020 för att de 
anställda vid odlingarna ska få en levnadslön. Samarbetet 
har stöttat två kollektivavtal som säkerställer högre löner 
och ökad medvetenhet om möjligheten att gå med i en 
fackförening.

För att ge ett mervärde till de anställda vid odlingarna 
betalar Tesco även ett högre pris än marknadsvärdet för 
sitt malawiska te. Dessutom skänks 5 pence från varje 
såld förpackning direkt till driften av samhällsprojekt vid 
den strategiska malawiska teodlingen. Medlen används 
främst till att möjliggöra enkla lån till småbrukarna, för 
att investera i jordbruket eller utveckla sidoverksamheter 
som ökar deras inkomster.  

https://www.tescoplc.com/sustainability/ 
people/human-rights/

Te är en viktig produkt för brittiska Tesco, världens tredje största daglig
varukedja. Tesco har under flera år arbetat med att hantera sociala utmaningar 
inom leverantörskedjan för te, såsom låga löner och könsdiskriminering. 

https://www.tescoplc.com/sustainability/people/human-rights/
https://www.tescoplc.com/sustainability/people/human-rights/
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Hur hanterar Nestlé arbets villkor  
i leverantörskedjan?

Nestlé är ett av världens största livsmedelsföretag med verksamhet i nästan  
alla världens länder. Besluten som fattas av denna livsmedelsjätte kan driva  
förändringar inom livsmedelsindustrin världen över och påverka leverantörs 
kedjorna i länder långt ifrån huvudkontoret i Vevey, Schweiz. 

Yann Wyss är Senior Manager Social Impact och ansvarig 
för företagets sociala påverkan i värdekedjan. Tillsam-
mans med John Armstrong, Investor Relations Manager 
på Nestlé, berättar han om företagets perspektiv och  
arbete med arbetsvillkor i livsmedelsindustrins leveran-
törs kedja.

Vad är Nestlés perspektiv när det gäller risker  
och värden för aktieägare och intressenter  
kopplat till arbetsvillkor i leverantörskedjan?
Yann Wyss: ”För Nestlé har arbetet med mänskliga 
rättigheter i leverantörskedjan varit en lång process som 
tog fart för tio år sedan, då FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter antogs av FN:s råd 
för mänskliga rättigheter. Redan då hade vi integrerat 
mänskliga rättigheter i våra affärsprinciper och vi hade 
en grundlig riskbedömningsprocess på plats som inklu-
derade företagets största människorättsrisker.

FN:s vägledande principer förändrade företags 
inställning till riskbedömning. Traditionellt har företags-
risker bedömts utifrån deras potentiella påverkan på 

själva företaget, ur ett operativt, juridiskt eller anseende-
perspektiv. Men med begreppet ’salience’ förändrades 
detta och företag uppmanades att i stället bedöma de 
framträdande riskerna för människor, från jordbrukare till 
arbetare och medarbetare till konsumenter. 

Vi gick ifrån en traditionell riskbedömningsprocess till 
en process som var anpassad till de vägledande princi-
perna och konceptet ’salience’. Vi var tvungna att ändra 
vårt tankesätt för att försöka se vilken effekt det hade 
och analyserade  omfattningen, allvarsgraden och effek-
ten av möjliga åtgärder.”

Som globalt företag fann Nestlé att det nya syn sättet inte 
medförde stora skillnader när det gällde risk bedömningen.

”Som ett av de största livsmedels- och dryckesföre-
tagen är vi ganska exponerade för medial och social 
granskning. En negativ påverkan på mänskliga rättighe-
ter i vår värdekedja leder mycket sannolikt till skada på 
vår verksamhet eller vårt anseende. Därför är de risker vi 
ser idag i stort sett identiska med de vi identifierade då vi 
endast fokuserade på risken för företaget.”  

Vilka huvudsakliga utmaningar har ni ställts inför?
Yann Wyss: ”Sammantaget har vi identifierat elva fram-
trädande människorättsfrågor. Några gäller specifikt ar-
betsvillkor, medan andra rör mänskliga rättigheter ur ett 
vidare perspektiv, såsom tillgång till vatten och sanitet. 
De mest framträdande frågorna i vår leverantörskedja är 
barnarbete, tvångsarbete, levnadsinkomst, samt hälsa 
och säkerhet.”

”Det är viktigt att förstå hur lång och komplex 
livsmedels kedjan är jämfört med andra branschers leve-
rantörskedjor. Våra främsta risker återfinns uppströms i 
kedjan, det vill säga bland små jordbrukare, många led 
ifrån vår egen verksamhet.”

FAKTA
”The salient human rights issues”  
– De framträdande människorättsfrågorna
De mänskliga rättigheter som riskerar att  
påverkas mest negativt som en följd av  
företagets aktiviteter och affärsrelationer. 
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Hur hanterar ni detta med hänsyn till leverantörs
kedjans längd och komplexitet?
Yann Wyss: ”Vi köper in våra viktigaste råvaror från sex 
miljoner jordbrukare. Inköpen sker oftast via leverantörer, 
men ibland handlar vi direkt med jordbrukarna som en 
del i vårt program ’Farmer Connect’11. Programmet gäller 
främst kaffe, kakao och färsk mjölk.” 

Med 1 200 agronomer världen över kan Nestlé erbjuda 
jordbrukarna i programmet rådgivning om hur man odlar, 
gödslar och skördar dessa viktiga ingredienser på ett 
hållbart sätt.

”Men eftersom vi inte kan köpa in alla råvaror direkt 
arbetar vi även med leverantörer. För att säkerställa att 
de arbetar i samma riktning som Nestlé har vi standar-
der för ansvarsfulla inköp 12 med tydliga kriterier för hur 
vi förväntar oss att leverantörerna agerar genom hela 
leverantörskedjan.”

Vilka är fördelarna med Farmer Connect?
Yann Wyss: ”Genom programmet och våra agronomer 
kan vi ha direktkontakt med jordbrukarna och bistå med 
rådgivning och lyssna på dem. Det kostar pengar men 
är också givande. Kontakten bygger på förtroende och 
lojalitet och den är även mycket viktig för vår färdplan 
mot nettonollutsläpp, Net Zero Roadmap 13, eftersom vi 
behöver kunna påskynda insatser i nära samarbete med 
jordbrukarna.”

”I kontakten med jordbrukarna uppmanar vi agrono-
merna att även ta upp andra frågor som är viktiga för oss, 

såsom barnarbete eller avskogning. De är våra ögon och 
öron på plats och ökar jordbrukarnas medvetenhet kring 
dessa frågor. Farmer Connect är faktiskt samma modell 
som vi utvecklade för mer än 150 år sedan – då Nestlé 
grundades – med bildandet av mjölkdistrikten i Schweiz.”  

Nestlé samarbetar med flera organisationer – inklusive 
frivilligorganisationer – för att införa sitt program för håll-
bara inköp i både direkta och indirekta leverantörskedjor. 
Genom att stödja dessa organisationer kan Nestlé nyttja 
deras lokala nätverk, expertis och kapacitet för att öka sin 
påverkan.

Yann Wyss anser att utbyte av information och samver-
kan med intressenter, såsom regeringar och frivilligorga-
nisationer, affärspartner och branschkollegor, är nyckeln 
till att stoppa barnarbete i samhällen som odlar kakao. 

”Samverkan är avgörande och det kommer att bli ännu 
viktigare i framtiden då hållbarhetsfrågorna ökar i antal 
och betydelse. Oftast har problemen samma grundorsa-
ker, såsom fattigdom, när det kommer till barnarbete och 
avskogning. Här kan gemensamma åtgärder göra verklig 
skillnad genom att sammanföra olika aktörer kring bor-
det och finna möjliga lösningar på komplexa problem.”

Hur viktiga är aktiviteter fokuserade på att öka 
medvetenheten om frågorna?
Yann Wyss: ”Att öka medvetenheten inom området är en 
viktig del i vårt arbete eftersom endast en minoritet av 
företagen i vår värdekedja vet exakt vad de behöver göra 
för att respektera mänskliga rättigheter. Det kan bli ett 

11  https://www.nestle.com/csv/impact/rural-livelihoods/farm-economics
12   https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle- 

responsible-sourcing-standard-english.pdf
13  https://www.nestle.com/csv/global-initiatives/zero-environmental-impact/climate-change-net-zero-roadmap

Det är viktigt att förstå hur lång och komplex livsmedelskedjan är jämfört med  
andra branschers leverantörskedjor. Våra främsta risker återfinns uppströms i  
kedjan, det vill säga bland små jordbrukare, många led ifrån vår egen verksamhet.

Nestlé Responsible Sourcing 
Standard

Standard

Mandatory

July 2018

1 Nestlé’s Net Zero Roadmap

Accelerate, Transform, Regenerate: 

Nestlé’s Net  
Roadmap
February 2021
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ganska tekniskt arbete att skapa och genomföra effektiva 
insatser i dessa komplexa leverantörskedjor.”  

Program mot barnarbete
Nestlé lanserade sin Cocoa Plan 2009 med syftet att 
göra kakaoodlingen mer hållbar, förbättra jordbrukarnas 
livsvillkor och kvaliteten på produkterna.14  

2012 lanserade Nestlé ett system för övervakning och 
åtgärder mot barnarbete (Child Labor Monitoring and 
Remediation System, CLMRS). 

Enligt Yann Wyss har programmet och samarbetet mel-
lan Nestlé och organisationen International Cocoa Initiative 
(ICI) förändrat hur kakaoindustrin hanterar frågan om 
barnarbete. Nestlé var det första företaget att införa ett 
CLMRS i leverantörskedjan för kakao 2012, men sedan 
dess har ett dussin företag infört liknande system.

Utöver aktiviteter för att övervaka och avhjälpa 
barn arbete är ökad medvetenhet en viktig del i Nestlés 
program. Sedan 2012 har mer än 600 000 personer i 
kakao samhällena deltagit i något av de utbildningstill-
fällen som anordnats av ICI för Nestlés räkning.

Vikten av samverkan
John Armstrong lyfter fram the Rimba Collective som 
lanserades våren 2021 15 som ett exempel på hur bransch-
överskridande samverkan kan utvecklas för att öka 
omfattningen och hållbarheten för företags ESG-insatser 
– i detta fall främst inom värdekedjan hos det deltagande 
företaget. Rimba är det största initiativet av den privata 

sektorn för att bevara skogar, utvecklat av Lestari Capital 
i samarbete med Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble och 
Wilmar. Initiativet syftar till att främja investeringar i 
skogsskydd samtidigt som det stödjer den ekonomiska 
utvecklingen och jobbskapande i lokalsamhällena.

”Rimba visar hur vi kan hjälpa till att skapa samarbeten 
mellan villiga aktörer, tänka i nya banor kring tillväga-
gångssätt och sätta upp finansieringsmekanismer som kan 
upprätthålla åtgärder så att effekterna kan skalas upp.”

”Rimba är ett bra exempel på hur vi börjar byta 
perspektiv från ’icke-avskogning’ till ett ’skogspositivt’ 
synsätt. Våra nya åtaganden speglar vår helhetssyn kring 
vad vi vill uppnå som ett ansvarsfullt företag och hur vi 
vill samarbeta med andra, ofta på ett tidigt stadium, för 
att hantera systemfrågor.”

I dialogprojektet framkom att ni ligger i framkant 
när det gäller hanteringen av mänskliga rättig
heter och har gjort stora framsteg på senare år. 
Vad har ni gjort som varit så framgångsrikt?
Yann Wyss: ”Jag tror inte att det finns någon patentlös-
ning utan det handlar om en blandning av arbetssätt som 
vi har prövat och testat. Vårt program för genomlysning 
av mänskliga rättigheter (human rights due diligence 
program) infördes för tio år sedan. Det har gett oss ett 
decennium av erfarenheter, där vi testat sådant som inte 
fungerat och annat som har fungerat och som vi kunnat 
skala upp.”

Yann Wyss pekar på tre viktiga komponenter för att 

Att öka medvetenheten inom området är en viktig del i vårt arbete eftersom 
endast en minoritet av företagen i vår värdekedja vet exakt vad de behöver 
göra för att respektera mänskliga rättigheter.

14  https://www.nestlecocoaplan.com/themes/custom/cocoa/dist/assets/nestle-tackling-child-labor-2019.pdf
15   https://www.nestle.com/media/news/protect-restore-forest-landscapes-southeast-asia-rimba-collective



 AP7  Temarapport Arbetsvillkor inom gröna näringar    19

Hur hanterar Nestlé arbetsvillkor i leverantörskedjan?

nå goda resultat inom mänskliga rättigheter: styrning, 
transparens och gemensamma mål och nyckeltal i hela 
företaget.

Vikten av styrning
”Styrningen är mycket viktig. Det har hjälpt oss att 
utveckla vår kapacitet inom mänskliga rättigheter på alla 
nivåer och länder inom företaget.” 

På styrelsenivå finns ett hållbarhetsutskott som säker-
ställer att företaget gör en genomlysning av mänskliga 
rättigheter och rapporterar om de allvarligaste riskerna, 
samt om hur företaget hanterar dessa risker. På kon-
cernledningsnivå är det chefsjuristen som ansvarar för 
genomlysningen av mänskliga rättigheter, liksom för 
bolagsstyrning och efterlevnad.

”Vi har även en Human Rights Community, en arbets-
grupp som täcker alla berörda verksamheter och 
funktioner i företaget och som träffas varje månad för att 
driva Nestlés agenda inom mänskliga rättigheter, dela 
kunskaper och lära av varandra.” 

”De flesta företag har en hållbarhetsavdelning eller ett 
hållbarhetsutskott men det som är speciellt med Nestlé 
är att vi alltid har försökt integrera mänskliga rättigheter 
i alla relevanta delar av företaget och att vi har byggt 
kunskapen inifrån. Det har resulterat i att vi har medar-
betare med kunskap inom mänskliga rättigheter i hela 
Nestlé, som förstår vad det betyder för företaget, för 
deras funktion och för dem själva som individer, och som 
har förmågan att agera.”

Öppenhet kräver mod 
Den andra viktiga komponenten Yann Wyss lyfter fram  
är transparens.

”Att som företag gå ut och tala om frågor som barn-
arbete och tvångsarbete kräver mod. Vi har drivit vårt 
program i tio år och det finns mer att göra, men vi har 
bestämt oss för att öppet och regelbundet rapportera 
om våra framsteg liksom om våra utmaningar. Vi har fått 
mycket uppmärksamhet för hur vi hanterar risken för 
barnarbete i kakaoindustrin, men vi arbetar på samma 
sätt när det gäller fisk och skaldjur i Thailand, hassel-
nötter i Turkiet och vanilj i Madagaskar.” 

Anpassat i hela företaget
Den tredje komponenten handlar om att definiera mål 
och nyckeltal för hela företaget. Under 2011 utveckla-
de Nestlé ett program för genomlysning av mänskliga 
rättigheter (human rights due diligence) baserat på åtta 
grundpelare. Programmet bygger på FN:s vägledande 
principer men har översatts till en version som alla inom 
företaget kan förstå och använda i sitt arbete.

”Arbetet med policyn är ett bra exempel på hur vi har 
försökt översätta breda koncept till konkret handling. 
Sedan 2011 har vi integrerat mänskliga rättigheter i 17 
olika policyer och standarder – från vår standard för 
ansvarsfulla inköp till integritetspolicyn och principer för 
konsumentkommunikation – för att göra dem begripliga 
och möjliga att agera på för alla våra medarbetare.” 

Yann Wyss pekar på tre viktiga komponenter för att nå goda resultat inom  
mänskliga rättigheter: styrning, transparens och gemensamma mål och  
nyckeltal i hela företaget.
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Platsbesök vid italienska  
tomatodlingar

Tomater är en av de grödor där riskerna för kränkningar av mänskliga  
rättigheter bedöms som särskilt höga. Under 2019 åkte AP7 och en grupp 
institutionella investerare på platsbesök vid italienska tomatodlingar för  
att inventera förekomsten av tvångsarbete.

Syftet med resan var att ge en djupare förståelse för situ-
ationen för jordbruksarbetare i Italien och att ge investe-
rarna bättre förutsättningar att påverka portfölj bolagen 
att stärka respekten för mänskliga rättigheter inom 
jordbruksledet och uppmuntra till ytterligare åtgärder. 

Under resan fick AP7 och de andra deltagarna sam-
verka med flera aktörer, däribland representanter för 
hjälporganisationen Oxfam, FN:s migrationsorganisation, 
Italiens arbetsmarknadsdepartement, fackföreningar, 
samt Funky Tomatoes – en tomatodlare som samarbetar 
med Oxfam.

Prispress en grundorsak till problemen
Prispressen är, enligt Oxfam, en av orsakerna bakom 
problemen vid odlingarna. Jordbrukarna är ofta små och 
saknar förhandlingsstyrka mot de stora återförsäljarna 
vilket leder till att inköpspriset pressas så att jordbrukar-
na tvingas sänka arbetarnas löner till under levnadslön. 
Problemen är störst när det gäller grödor som skördas  
för hand, då det är mest arbetsintensivt.

Under resan framkom att de flesta som arbetar vid 
tomatodlingarna är migrantarbetare, med eller utan 
arbets tillstånd. Arbetare utan tillstånd var mest utsatta 
och måste ofta acceptera arbete utan lagliga kontrakt 
eller säkra arbetsvillkor. 

Lönande verksamhet för maffian
Svårigheten för jordbrukare att hitta säsongsanställda 
inför skörden har bidragit till framväxten av en marknad 
för ohederliga aktörer såsom maffian. Arbetstagarna 
kontrolleras av maffian och lever ofta under gettoliknan-
de förhållanden och transporterna till och från odlingarna 
sker i osäkra fordon. Flora Gaber, AP7:s hållbarhets-
expert, var med på resan och berättar om den i ett 
blogg inlägg: 

”  När EU ändrade villkoren för jordbruksersättning 
2008 och baserade stödet på vilken storlek  
marken hade istället för på produktion, började 
maffia klaner att köpa upp land och gårdar i stor 
skala. Jordbruks industrin är en mycket lönande 
verksamhet för maffian i Italien. Enligt vissa  
uppgifter mer givande än drog handel.

Uppmuntrade till engagemang
Under resan fick deltagarna besöka tomatodlingar, fabri-
ker och jordbrukskollektiv. Mutti och La Doria, två stora 
tomatproducenter, framförde att de gärna ser att återför-
säljare engagerar sig och ställer konkreta hållbarhetskrav 
på producenterna. Flora Gaber berättar vidare:

”  Vi passade också på att tala med de jordbrukare 
Funky Tomatoes samarbetar med. Funky Tomatoes 
har byggt upp en best practice-modell för samar-
bete mellan alla aktörer i kedjan. Jordbrukaren såg 
att samarbetet ledde till ökade synergier och un-
derlättade logistiken i arbetet, vilket i sin tur ledde 
till minskade risker för avbrott i verksamheten.  

Efter resan bjöd Sustainalytics in till ett virtuellt runda-
bordssamtal med ett flertal livsmedelsbolag och 
återförsäljare för att diskutera tänkbara lösningar på 
utmaningarna kopplat till arbetsvillkor inom det italienska 
jordbruket. I dialogprojektet med de 17 företagen lyftes 
även möjligheten att gå med i ETI:s italienska arbets-
grupp som har engagerat sig inom området. 

Läs Flora  
Gabers egna  
reflektioner  
från resan  

här  

https://www.ap7.se/blogg/tomater-maffian-och-tvangsarbete/
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Intervju med Henrik Lindholm, ETI Sweden

”Samverkan och lokal  
förankring är två  
framgångsfaktorer”

ETI Sweden är en plattform för samverkan som verkar  
för goda arbetsvillkor i leverantörsledet. Verksamhets 
chefen Henrik Lindholm ger här sitt perspektiv på risker,  
utmaningar och möjligheter kopplat till mänskliga rättig
heter och arbetsförhållanden i leverantörskedjor.

Berätta om ETI Sweden. Vilka är ni och  
vad gör ni?
– Vi är ett initiativ som samlar företag, fackförbund, 
organisationer i civilsamhället och offentliga aktörer 
för att utveckla metoder och samarbeta för mänskli-
ga rättigheter och goda arbetsförhållanden i globala 
leverantörskedjor. För närvarande har vi 17 medlem-
mar som har det gemensamt att de ser utmaningar  
i sina leverantörsled och vill hitta nya och bättre  
sätt att arbeta inom området. Genom att samla 
företag branschöverskridande lär vi av varandras 
erfarenheter. 

Vad skiljer er från andra liknande initiativ? 
– Inom ETI Sweden är det bredden av aktörer där 
framför allt fackliga organisationer sticker ut. Vi har 
heller inte bara har en teoretisk approach, utan  
arbetar i konkreta projekt för att åstadkomma verk-
liga förbättringar. Vi driver också utbildningar och 
verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med 
andra företag, organisationer och fackföreningar. 
Genom vårt initiativ kan medlemmarna komma 
igång praktiskt med arbetet. 

ETI finns även i andra länder. Samarbetar ni 
på något sätt?
– ETI är sedan länge etablerat i Storbritannien, där 
svenska Lindex och H&M är medlemmar, och finns 
även i Norge och Danmark. Organisationerna är 

oberoende men samverkar inom kunskapsspridning 
och gemensamma projekt inom det vi kallar JETI – 
Joint Ethical Trading Initiative. Ett exempel är inom 
sömnadsindustrin i Bangladesh där vi har verkat för 
att främja den sociala dialogen på fabrikerna – ett 
arbete som resulterat i lägre personalomsättning 
och ökad medarbetarnöjdhet. Efter militärkuppen i 
Myanmar har vi gjort ett gemensamt uttalande och 
tagit fram rekommendationer för hur företag ska 
agera vid importer från landet. 

Vilka är de största problemen när det gäller 
mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 
i globala leverantörskedjor? 
– Det beror på om vi talar om de mest utbredda 
eller de allvarligaste. De vanligaste problemen är att 
många som arbetar i globala leverantörsled tvingas 
leva i fattigdom eftersom de inte får en tillräcklig 
lön, eller att deras arbetsplatser är osäkra. Sedan 
har vi de mer extrema kränkningarna, som tvångs-
arbete eller ”modern slavery” och barnarbete. Där 
ser vi aktuella exempel kopplat till Xingjianprovinsen 
i Kina, som är känt för tvångsarbetande uigurer och 
andra etniska minoriteter.

Hur har covid19pandemin påverkat  
förhållandena i leverantörsledet? 
– Pressen på att leverera har ökat inom många 
industrier samtidigt som leverantörer har drabbats 

Henrik Lindholm har arbetat med frågor kring mänskliga rättig heter och arbetsförhållanden i leverantörsledet 
sedan 2003, som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist, med granskning av  
europeiska klädföretags leverantörskedjor på Fair Wear Foundation i Nederländerna, samt forskat inom området 
på KTH. Sedan augusti 2020 leder han verksamheten på ETI Sweden – ett drömjobb enligt honom själv.
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av avbrutna ordrar, vilket har gått ut över arbetsför-
hållandena. Samtidigt har det blivit svårare både för 
oss och företagen att följa upp arbetsförhållanden 
på plats. Pandemin har också förvärrat situationen 
för de som redan är mest utsatta, som migrant-  
och säsongsarbetare. Många av dem lever i trånga 
miljöer där fysisk distansering är omöjlig och där  
det är svårt att upprätthålla sin hygien. På grund  
av restriktionerna har en del haft svårt att ta sig 
till arbetet eller sjukvården samtidigt som de inte 
kunnat återvända till sina hemländer.

Vad har företag att vinna på att arbeta  
med sina leverantörskedjor? 
– Ett långsiktigt samarbete med leverantörerna där 
man jobbar tillsammans för förbättringar är ofta 
mer lönsamt än att lägga tid och resurser på att byta 
leverantörer för att vinna på marginalen. Har man 
koll på sin leverantörskedja och goda relationer till 
sina leverantörer finns stora vinster att göra i form 
av minskade risker för allt ifrån förseningar och pro-
duktionsbortfall till kvalitetsproblem eller skandaler 
som påverkar varumärket. Allt sånt kan medföra 
stora kostnader. 

Hur ser synen på företagens ansvar ut i  
dagsläget?
– Det råder stor och bred enighet om att företagen 
har ansvar för sina leverantörskedjor. Länge har 
fokus legat på kontroller av det första ledet, det vill 
säga den leverantör företaget har en relation till 
och att den i sin tur ställer krav på sina leverantörer. 
Nu börjar allt fler företag ta ett helhetsgrepp över 
kedjan. Det är en utveckling som går hand i hand 
med den kommande EU-lagstiftningen som innebär 
att företagen måste göra en så kallad human rights 
due diligence. 

Kan du förklara vad det går ut på i korthet?
– Det handlar om att företag ska ha en process för 
riskbedömning och riskhantering som tar hänsyn till 
var i leverantörskedjan riskerna för kränkningar av 
mänskliga rättigheter är störst – det vill säga drabb-
ar många individer eller är av allvarlig karaktär. Ta 
tonfiskindustrin som exempel, där det kan finnas 
brister på fabrikerna för konserveringen, men om vi 
tar ytterligare ett steg neråt i kedjan och studerar 
förhållandena på fiskebåtarna kan de vara direkt 
livsfarliga. Då är det bättre att rikta resurserna dit i 
första hand och en lagstiftning inom området kan 
påskynda en sån omställning.

Vilka är de främsta utmaningarna kopplat till 
arbetet med leverantörsledet?
– Jag upplever att det finns ett intresse och med-
vetenhet om problemen, så det är inte där det 
brister. Däremot ligger en stor utmaning i att avsätta 
tillräckligt med tid och resurser för att identifiera 
riskerna och komma till rätta med problemen. Leve-
rantörskedjan inom livsmedelsindustrin är väldigt 
utspridd och består av många led, och ju längre bort 
man kommer ifrån inköparen desto mer resurskrä-
vande är arbetet. Därför arbetar ETI Sweden med 
att utveckla effektivare och smartare arbetssätt, 
exempelvis genom samverkan mellan aktörer eller 
med hjälp av digitalisering.

Varför är samverkan ett så viktigt medel? 
– För ett enskilt företag och som en av många 
kunder är den påverkan du kan utöva hos en 
leverantör begränsad. Men inflytandet ökar såklart 
om flera inköpande företag går samman. Flera av 
de problem vi ser handlar heller inte om en enskild 
fabrik eller odling utan om problem som är utbredda 
i en industri eller region. Migrantarbetare i Thailand, 
till exempel, arbetar ofta i olika branscher som livs-
medel eller elektronik, beroende på säsong. I sådana 
fall krävs att det finns en politisk vilja i landet att 
genomföra förändringar. Då har vi stor nytta av att 
företag i olika branscher kan arbeta tillsammans och 
ETI Sweden är en plattform för sådana initiativ. 

Har man koll på sin leverantörs kedja och goda relationer 
till sina leverantörer finns stora vinster att göra i form av 
minskade risker för allt ifrån förseningar och produktions-
bortfall till kvalitetsproblem eller skandaler som påverkar 
varumärket.
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Vilka andra framgångsfaktorer ser du i  
arbetet med leverantörsledet?
– Det är väldigt viktigt att förbättringsarbetet 
förankras lokalt, vilket kräver både kompetens 
och drivkraft på plats vid fabriken eller jordbruket. 
Det räcker inte att dyka upp en gång om året för 
en inspektion och tala om var brandsläckare eller 
nödutgångar ska placeras, då problemet kan vara 
tillbaka efter ett par månader. Diskriminering och 
trakasserier av anställda är ett annat problem 
och där måste de anställda bli medvetna om sina 
rättigheter. Det kan inte heller lösas genom enstaka 
besök, utan lokala fackföreningar måste ges ut-
rymme att företräda arbetarna. Frågan är svår och 
i vissa länder, som Kina och Vietnam, finns legala 
begränsningar. I andra länder är diskriminering av 
fackligt aktiva ett utbrett problem. Här kan våra 
medlemmar, fackförbunden, bidra med viktiga 
erfarenheter och kontaktnät.

Vad kan investerare som AP7 göra för att 
påverka bolagen de äger?
– Som investerare tycker jag att man ska verka för 
att företagen bygger upp ett sådant systematiskt 
och riskbaserat due diligence-arbete som jag 
nämnde tidigare, i stället för att granska alla leve-
rantörer enligt en standardmall. Det handlar om att 
göra en djupgående analys och fokusera resurserna 
där de gör mest nytta, exempelvis kopplat till spe-
cifika råvaror, regioner eller länder. Det går inte att 
kontrollera en tomatodling i Italien enligt samma  
mall som ett bomullsfält i Kina, även om båda är 
jordbruksprodukter.

Menar du att det är bättre att behålla  
ett innehavsbolag och försöka påverka än  
att sälja? 
– Jag tycker att företag bör se långsiktigt på sina 
leverantörer och anstränga sig till det yttersta för 
att påverka arbetsförhållandena till det bättre. Om 
man avbryter relationen är risken att det drabbar 
arbetarna och då har man bidragit till att förvärra 
situationen. När det gäller investerare ser jag inte 
samma risk med att avyttra innehavet i ett bolag. 
Självklart är det bra om man kan etablera en kon-
struktiv dialog med bolagen man äger och föreslå 
bättre arbetssätt om viljan finns där. Men vi har alla 
begränsade resurser och talar vi för döva öron kan 
resurserna göra större nytta och läggas på faktiska 
förbättringar på annat håll. 

Vad fokuserar ni på inom ETI Sweden den 
närmaste tiden? 
– Under 2021 väntas EU som sagt komma med ett 
lagförslag inom human rights due diligence och vi 
kommer att arbeta med våra medlemmar för att 
se hur de bäst kan tillämpa den metod som bland 
annat FN och OECD förespråkar. Vi arbetar också 
med konkreta områden som leverantörskedjan 
för batterier där vi identifierat ett flertal risker för 
mänskliga rättigheter och vi kommer även att se hur 
man som företag kan arbeta för att stödja rätten till 
facklig organisering i länder där denna är hotad eller 
till och med förbjuden. 

FAKTA

Ethical Trading Initiative, ETI
Ethical Trading Initiative, ETI, är ett 
branschinitiativ och en plattform för 
förbättrade arbetsvillkor i produktions- 
och leverantörsländer. Medlemmarna 
förbinder sig till en egen uppförandekod 
baserad på internationellt erkända 
FN-ramverk och ILO-konventioner om 
arbetsvillkor. ETI Sweden grundades 
2020 av Axfoundation, Coop Sverige, 
Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, 
Systembolaget, Unionen, Union to Union 
och Västtrafik.

Jag tycker att företag bör  
se långsiktigt på sina  

leverantörer och anstränga 
sig till det yttersta för att  

påverka arbetsförhållandena  
till det bättre. Om man  

avbryter relationen är risken  
att det drabbar arbetarna 

och då har man bidragit till 
att förvärra situationen.
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Konflikt mellan vinst och  
bra arbetsvillkor?

Att hantera aktieägares förväntningar om avkastning och samtidigt ta ansvar för anständiga  
levnadsinkomster i leverantörskedjan är en fin balansgång. John Armstrong, Investor Relations  
Manager, förklarar hur Nestlé hanterar denna potentiella intressekonflikt.

”Det kan finnas en konflikt givet att investerares tidshori-
sonter varierar och det är viktigt att förstå intressen-
ternas olika drivkrafter. Vissa investerare är oroliga för 
hur hållbarhetsinvesteringar påverkar lönsamhet och 
marginaler, i synnerhet på kort sikt. Andra fokuserar på 
riskreducering och har förväntningar som är kopplade till 
gradvisa framsteg. Vi möter allt fler investerare som för-
står att delat värdeskapande längs värdekedjan skapar 
motståndskraft och stärker företaget på lång sikt.

Vi hanterar hållbarhet som vilken annan större inves-
tering som helst. Det måste finnas ett ’business case’ och 
en avkastning; som när vi arbetar med F&U. Avkastning-
en kan dröja, men om vi planerar noga kan vi röra oss i 
rätt takt och inte bara hantera intressekonflikten, utan 
anpassa vårt arbete, lära oss vad som fungerar bäst och 
bestämma när vi ska använda oss av samarbete eller  

teknologi för att göra insatserna mer kostnadseffektiva. 
Vi försöker skapa en multiplikatoreffekt, så att vi inte 
måste ta till kostsamma ’quick fixes’.

Med detta arbetssätt undviker vi att föra över kostna-
derna på aktieägarna och kan i stället finansiera det själva 
genom interna effektiviseringar. När det gäller premium-
produkter kan vi ibland låta konsumenterna ta en del av 
kostnaderna eftersom de är mer benägna att betala extra 
för hållbara varumärken.

Ingen företagsfilantropi
I februari 2021 skrev Nestlés VD Mark Schneider i tid-
ningen Fortune 11 att ett företag som Nestlé inte bedriver 
företagsfilantropi men måste leverera enligt samhällets 
förväntningar. Det innebär att företaget måste leverera 
både sett till sin omvärld och miljön samt till aktieägarnas 
förväntningar.

”En genomförbar plan kräver att man är pragmatisk 
eftersom vi måste ta hänsyn till både kortsiktiga och 
långsiktiga förväntningar. Vi gör detta genom att styra 
med hjälp av utökade mål, så kallade ’stretch targets’, 
som skapar syre till investeringar som hanterar puckeln 
av övergångskostnader och uppnå en konkurrensfördel.” 

Enligt John Armstrong kan tillväxt och hållbarhet gå 
hand i hand.

”Marknadsundersökningar visar att konsumenter 
sannolikt är mer lojala till varumärken som uppvisar 
resultat inom hållbarhet. I vissa kategorier och segment 
kan hållbarhet handla om differentiering, vilket gör att 
konsumenterna är villiga att betala en premie, särskilt  
om produkten har ytterligare fördelar. Omvänt kommer 
varumärken som inte arbetar med hållbarhet att bli 
mindre relevanta för konsumenterna, vilket resulterar i 
förlorade marknadsandelar.”

11   https://fortune.com/2021/02/17/fighting-climate-change- 
business-shareholders-investments-nestle-ceo-mark-schneider/

https://fortune.com/2021/02/17/fighting-climate-change-business-shareholders-investments-nestle-ceo-mark-schneider/
https://fortune.com/2021/02/17/fighting-climate-change-business-shareholders-investments-nestle-ceo-mark-schneider/
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Bättre arbetsvillkor i  
livsmedelskedjan

Som institutionell investerare har vi möjlighet att arbeta för att förbättra arbetsvillkoren i livsmedels
kedjan. I samarbete med Alecta, AMF och Folksam sökte vi under temaperioden svar på frågan hur  
investerare bäst kan göra skillnad och vilka krav vi kan ställa på livsmedelsbolagen.

Institutionella investerare befinner sig långt ifrån pro-
ducent- och förädlingsledet i livsmedelskedjan och har 
därför begränsade möjligheter att direkt påverka förhål-
landena i dessa. Inom ramen för Sida-initiativet Swedish 
Investors for Sustainable Development, SISD, samarbeta-
de AP7 med Alecta, Folksam och AMF för att ta reda på 
hur investerare trots det bäst kan verka för förbättringar 
och bidra till uppfyllandet av FN:s åttonde hållbarhetsmål 
– ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

När samarbetsgruppen inledde arbetet konstatera-
des att problemen med oanständiga 
arbetsvillkor och bristande respekt för 
mänskliga rättigheter i livsmedelskedjan 
är omfattande, trots att frågan länge 
varit aktuell och många multinationella 
företag arbetar med att förbättra villko-
ren. Målet med investerarinitiativet var 
att få en bättre förståelse för problemen 
och lägga grunden för ett intensifierat 
arbete inom området. 

Arbetet byggde bland annat på dia-
log och kunskapsutbyte med ett antal 
bolag och internationella experter inom 
hållbarhet och mänskliga rättigheter 
och mynnade under 2020 ut i rapporten 
”Bättre arbetsvillkor i livs medelskedjan”. 

Avstamp i rundabordssamtal
För att få bolagens syn på hur investerare kan arbeta  
för att påverka utvecklingen inom arbetet med ansvars-
fulla leverantörskedjor tog samarbetsgruppen initiativ till 
ett rundabordssamtal som hölls i december 2019. Bland 
deltagarna fanns representanter från institutionella  
investerare, Sida och handelsbolag. 

Den övergripande slutsatsen från samtalet var att det 
krävs ett samarbete mellan bolag och andra aktörer för 
att driva systemfrågorna framgångsrikt, då enskilda 

bolag inte har tillräckliga resurser för att driva frågorna. 
Bolagen framhöll att investerare har en viktig roll i att 
synliggöra problemen och att ställa krav på portföljbolag 
som halkat efter i sitt hållbarhetsarbete. 

Prispress en avgörande riskfaktor
I rapporten beskrivs livsmedelsproduktionens förutsätt-
ningar, där en stor del varor kommer från jordbruket som 
karakteriseras av säsongsarbete, manuellt arbete och 
låga marginaler. Behovet av billig arbetskraft är stort 

vilket leder till ett betydande inslag 
av migrantarbetare som ofta saknar 
såväl kontrakt som arbetstillstånd och 
därmed har svårt att hävda sina rättig-
heter. Riskerna kopplat till oskäliga 
arbetsförhållanden beskrivs också 
som större i utvecklingsländer, med 
ett outvecklat skydd för arbetstagare 
eller låg andel fackligt organiserade, 
men problemen förekommer även 
inom EU (se berättelsen från investe-
rarresan till Italien på sidan 20).  

Prispressen anges som en annan 
förklaring. Konsumenter ställer krav 
på såväl pris som kvalitet, samtidigt 
som leverantörerna ofta är små och 
har begränsad förhandlingsförmåga 
gentemot stora uppköpare. Obalan-

sen gör att många jordbrukare inte har möjlighet att be-
tala ut en lön som motsvarar levnadslön till sina anställda. 
Enligt Oxfam kan primärproducentens andel av mark-
nadspriset för en produkt vara lägre än fem procent.11

Rapporten betonar att intresset för frågorna hos både 
investerare och konsumenter har ökat och att båda har 
viktiga roller att spela när det gäller att ställa krav på 
social hållbarhet i livsmedelskedjan.

Under 2020 presenterade AP7, AMF, Alecta och Folksam rapporten ”Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan”. Den 
är en del av vårt samarbete inom ramen för Sidas nätverk SISD (Swedish Investors for Sustainable Development). 
Långsiktighet, tydlighet och samverkan är framgångsfaktorer för investerare som vill arbeta mot oanständiga 
arbetsvillkor i livsmedelskedjan. Läs rapporten här: https://bit.ly/3vKm3i2

11   Oxfam: Ripe for Change, Ending Human Suffering in Supermarket’s Supply Chains (2018).
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Investerare kan påverka arbets villkor i leverantörs kedjan

Investerares möjligheter att påverka
I rapporten konstateras att hållbarhet värderas allt högre 
även av sparare och att investerare därför har att vinna 
på att portföljbolagen tar frågorna på allvar. Samman-
fattningsvis är långsiktighet, tydlighet och samverkan 
några framgångsfaktorer för investerare som vill tackla 
problemen med oanständiga arbetsvillkor och uppnå 
förändring.

Aktivt ägande ger bättre förutsättningar 

Att lägga aktieägarförslag, rösta på bolagsstämmor och 
verka för att styrelser tar in personer med hållbarhets-
kompetens är metoder som ägare kan använda för att 
påverka. Men ett mer effektivt sätt att uppnå resultat är 
att aktivt hjälpa bolagen och leverantörerna att utveck-
las. Ett sådant samarbete med portföljbolag bygger på 
en aktiv dialog och tydlighet med vilka förväntningar och 
krav man som investerare ställer. 

Att ställa konkreta krav är effektivare än att avyttra 
innehav. Sådana krav kan exempelvis handla om att 
bolagen ska ha processer för att kartlägga och hantera 
problem i leverantörskedjan, att de är transparenta med 
information och redovisar sina åtgärder om missförhål-
landen eller avvikelser upptäcks. Genom att ställa tydliga 
krav som investerare, kan bolagens ledningar också få 
stöd för genomförandet av konkreta åtgärder.  

Debattartikel i Aftonbladet

Den 11 juli 2020 publicerade AP7 tillsammans med Alecta, 
AMF och Folksam en debattartikel i Aftonbladet med titeln 
”Stärk arbetsvillkoren inom matproduktion”. I artikeln beskrev 
vi problematiken i livsmedelskedjan och varför samarbeten är 
centrala för att komma till rätta med dem, samt uppmanade 
fler aktörer att agera. Läs artikeln här: https://bit.ly/3yVdyCI

Prispressen anges som en annan förklaring. Konsumenter ställer krav på 
såväl pris som kvalitet, samtidigt som leverantörerna ofta är små och har 
begränsad förhandlingsförmåga gentemot stora uppköpare. 

Systematiskt och långsiktigt arbete

Investerare bör betona det affärsmässiga intresset av  
att bolagen prioriterar hållbarhet och löpande syna 
deras arbete. För att rättvist kunna bedöma bolagens 
hållbarhetsarbete och bidra till förbättringar behöver 
investerare ha egen kompetens inom området i sina 
organisationer. 

I arbetet med rapporten lyftes särskilt relationen 
mellan bolagens hållbarhetsavdelningar och inköpsavdel-
ningar och de intressekonflikter som kan uppstå mellan 
pressade priser och framsteg inom hållbarhetsområdet 
i värdekedjan. Särskilt viktigt är att skilja på ett lands 
minimilön och levnadslön. Som investerare kan vi verka 
för att hållbarhets- och inköpsavdelningarna samarbetar 
och att bolagen inkluderar krav gällande arbetsvillkor vid 
upphandlingar. 

Samverkan ger ökad kraft 

Enskilda investerares möjlighet att påverka kan vara 
begränsad. För att öka sitt inflytande och påverkan gent-
emot bolag kan därför investerarsamarbeten vara en väg 
att gå. Genom att samarbeta investerare emellan kan ar-
betet effektiviseras, påtryckningarna öka och kostnader 
hållas nere, exempelvis genom att undvika dubbelarbete. 

Att vara påläst är en förutsättning för att ställa konkre-
ta och relevanta krav. Fördjupad informationsinhämtning 
är ofta nödvändig och det kan finnas stora svårigheter 
att få tillgång till tillförlitlig information om arbetsför-
hållanden vid mindre odlingar. Samverkan med lokala 
aktörer, såsom frivilligorganisationer och fackföreningar, 
är en möjlig väg att underlätta inhämtningen. Om flera 
investerare efterfrågar samma information ökar också 
incitamenten för bolagen att ta fram den.

Resultatet och slutsatserna av investerarinitiativet 
presenterades för handels- och livsmedelsbolag vid 
ett SISD-webbinarium tillsammans med Sida i slutet av 
2020. Deltagarna höll med om rapportens slutsatser men 
betonade att en förtroendefull dialog mellan bolag och 
investerare är den mest effektiva metoden samtidigt som 
det sänder signaler om att arbetet för att uppnå förbätt-
ringar ligger i båda parternas intresse. 
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Slutsatser och  
rekommendationer 

Genom temaarbetet ”Arbetsvillkor inom gröna näringar” har vi dragit slutsatser och fått 
lärdomar som mynnar ut i ett antal rekommendationer till investerare och bolag som vill 
bidra till förbättrade arbetsvillkor i livsmedelskedjan. 

Mänskliga rättigheter 
och arbetsrätt i leveran-
törskedjor är komplexa 
frågor och enskilda 
investerare eller bolag 
har endast begränsade 

möjligheter att påverka dessa förhållanden, då det ofta 
krävs stora åtaganden och närvaro på plats. Under tema-
arbetet drog vi slutsatsen att samverkan är den enskilt 
viktigaste framgångsfaktorn och att vi som investerare 
bör motivera och påverka bolag att gå samman eller 
söka sig till redan befintliga nätverk och initiativ. Genom 
samverkan med investerare, företag, organisationer och 
andra aktörer kring gemensamma uttalanden och åtgär-
der ökar inflytandet och skalfördelar uppnås. Samtidigt 
undviks dubbelarbete och det blir möjligt att nyttja olika 
aktörers expertis, erfarenhet och kontaktnät, samt dra 
lärdomar av tidigare projekt och dela best practice. Som 
ett annat exempel kan livsmedelsbolag och återförsäljare 
gå samman och ställa gemensamma krav vid inköp. 

De flesta företag har 
uppförandekoder på 
plats som baseras på 
internationella riktlinjer 
och principer om arbets-

miljö och mänskliga rättigheter. För att uppnå verklig 
effekt bör vi som investerare flytta fokus från företagens 
styrning till att verka för att de inför konkreta arbetssätt 
och vidtar åtgärder för att upptäcka och rätta till missför-
hållanden och för att åstadkomma förbättrade arbetsför-
hållanden på plats vid jordbruk och fabriker. Vi bör också 
eftersträva  att företagen är transparenta och öppna med 
problem som uppstår och redovisar resultaten av sociala 
revisioner och av genomlysningar av verksamheternas 
påverkan på mänskliga rättigheter. 

För att göra skillnad 
på arbetsförhållanden 
i leverantörsledet och 
stoppa kränkningar 
krävs ofta åtgärder på 

plats – något som kräver omfattande åtaganden, resurser 
och kunskap. Även när det gäller lokala insatser, lokal 
förankring eller informationsinhämtning är samverkan 
med andra aktörer, exempelvis branschöverskridande 
organisationer såsom ETI Sweden, eller lokala fackfören-
ingar eller frivilligorganisationer en väg att gå. 

Att känna till företagets 
mest väsentliga risker 
kopplat till mänskliga 
rättigheter och arbets-
rätt är en förutsättning 

för att kunna vidta konkreta åtgärder och säkerställa att 
dessa rättigheter inte kränks. Grunden för att förstå verk-
samhetens risker är att genomföra en genomlysning av 
mänskliga rättigheter, så kallad due diligence. Under 2021 
väntas en EU-lagstiftning träda i kraft gällande företags 
respekt för mänskliga rättigheter och miljö med krav 
om att en sådan genomlysning genomförs. Investerare 
kan uttala sitt stöd för en sådan lagstiftning och påverka 
portföljbolagen att förbereda sig och anpassa verksam-
heten inför den kommande lagstiftningen så att deras 
resurser läggs på de områden där de har störst effekt.  

En otillräcklig inkomst 
är en av de främsta 
orsakerna bakom kränk-
ningar av mänskliga rät-
tigheter, såsom barnar-
bete och tvångsarbete. 

Pressade inköpspriser är en bakomliggande faktor till att 
lönerna sänks under levnadslön. Allt fler företag intres-
serar sig för frågan och olika branschinitiativ arbetar för 
att skärpa riktlinjer kopplat till levnadsinkomster och 
levnadslön. Investerare kan uppmuntra portföljbolagen 
att engagera sig genom att stötta pågående initiativ och 
gå samman med andra aktörer med liknande värderingar 
för att få ökad effekt i arbetet. En utmaning är att kunna 
påvisa att högre priser i återförsäljarledet resulterar i 
högre löner för de anställda vid odlingarna. 

Brett samarbete  
mellan olika samhälls
aktörer avgörande

Fokusera på åtgärder 
som har effekt  

Vikten av att göra 
skillnad på plats

Genomlysning av  
verksamhetens risker

Sätt fokus på  
levnadsinkomst och 
levnadslön 
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Slutsatser och rekommendationer 

Ett långsiktigt och aktivt 
engagemang som ägare 
är effektivare än att 
avyttra innehav om man 
vill uppnå förändring. En 
aktiv och öppen dialog 
med portföljbolagen där 

investerare visar att de har insikt i hållbarhetsfrågor eller 
specifika förhållanden i en bransch eller region ger ökade 
förutsättningar att påverka. God kunskap inom området 
gör det möjligt att ställa tydliga och specifika krav på 
portföljbolagen, såsom att kartlägga risker eller redovisa 
processer vid upptäckter av missförhållanden i leveran-
törskedjan. Genom att lyfta sådana krav med ledande 
befattningshavare på portföljbolagen får de också stöd 
för att genomföra konkreta åtgärder. 

Produktionen av 
livsmedel i låglönelän-
der medför ökad risk 
för kränkningar av 
mänskliga rättigheter 
och arbetsrätten. Vid 
upphandlingar kan 
intressekonflikter uppstå 

mellan pressade priser och förbättrade arbetsvillkor i 
leverantörskedjan som förstärker dessa risker. I vissa 
bolag förekommer även incitamentsprogram som ger 
inköpare bonus vid ohållbar prispress. Som investerare 
kan vi förmedla till portföljbolagen att vi har ett affärs-
mässigt intresse av hållbarhet och att ett för stort fokus 
på priset kan medföra risker för ökade kostnader och för 
varumärket. Vi bör också verka för att bolagens hållbar-
hetsavdelningar och inköpsavdelningar samarbetar och 
att hållbarhetskrav integreras vid upphandlingar. 

Kunskap och  
lång siktighet fram
gångsfaktorer för  
investerare

Ställ krav på att  
inköpsavdelningar  
och hållbarhet s
avdelningar  
samarbetar

Initiativ för företag 
Ett betydande nytt företagsinitiativ för att 
förhindra tvångsarbete startade i december 
2020:

CGF Human Rights Coalition – ett vd-lett 
initiativ där 20 stora konsumentvarubolag har 
gjort ett gemensamt ställningstagande mot 
tvångsarbete och utvecklar system för att 
identifiera och hantera riskerna inom mänsk-
liga rättigheter inom sina verksamheter, med 
särskilt fokus på tvångsarbete.

Förslag på fortsatt engagemang
För investerare som vill fortsätta arbeta med 
frågorna finns ett flertal initiativ, exempelvis: 

The Platform Living Wage Financials (PLWF) 
Allians av 15 finansiella institutioner som 
uppmuntrar och övervakar portföljbolag att 
ta itu med frågan om levnadslön i den globala 
leverantörskedjan. 
https://www.livingwage.nl/ 

Ethical Trading Initiative (ETI) 
Ledande sammanslutning av företag, fack-
föreningar och frivilligorganisationer som 
främjar arbetstagares rättigheter globalt. 
https://www.ethicaltrade.org/

Farm Animal Investment Risk and Return 
(FAIRR)
Nätverk för investerare som arbetar med 
ESG-risker i den globala livsmedelsindustrin.  
https://www.fairr.org/

PRI, Principles for Responsible Investment
https://www.unpri.org/
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Agenda 2030 • Mål 8 
Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt

”Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare 
i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad 
tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under 
de kommande 20 åren väntas dessutom den globala 
arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket 
kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som 
också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk 
tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste 
skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla 
stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. 
Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och 
entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbets-
villkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som 
inkluderar hela samhället.”

AP7:s temaarbete ”Arbetsvillkor inom gröna näringar” relaterar till flera av  
FN:s globala mål för en hållbar utveckling men framför allt till mål nummer 8  
”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Verka för varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla”.

Källa: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/

8.8     Skydda arbetstagares rättigheter och  
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja  
en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbets-
tagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i  
synnerhet kvinnliga migranter, och människor  
i otrygga anställningar.

8.7   Utrota tvångsarbete, människohandel  
och barnarbete

Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för  
att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och 
människohandel och säkra att de värsta formerna 
av barnarbete, inklusive rekrytering och använd-
ning av barnsoldater, förbjuds och upphör. 
Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.
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