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Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska 
företag som verkar i lågkostnadsländer. Swedwatch har inget vinstintresse och alla 
rapporter är offentliga. Organisationens syfte är att minska sociala och miljömässiga 
missförhållanden i Syd, att uppmuntra föredömen, sprida kunskap samt driva på och 
i en öppen dialog semverka med företag i Sverige så att näringslivet ägnar större upp-
märksamhet åt dessa frågor. www.swedwatch.org.

Svenska kyrkan är del av världens största nätverk, den världsvida kyrkan. Där pågår 
ett brett samarbete. Det gäller inte minst jordbruksutveckling, hiv och aids, rättvis 
handel, katastrofhjälp, försoning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter och 
kvinnligt ledarskap. Svenska kyrkans internationella arbete vill bidra till en rättvis värld 
utan hunger, fattigdom och förtryck. www.svenskakyrkan.se

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinameri-
kanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Vi stödjer människors 
kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika 
är ursprungsfolks-, bonde- och lantarbetarorganisationer. Latinamerikagrupperna har 
lokalgrupper och medlemsorganisationer på ett tjugotal platser i landet. Föreningen 
ger ut tidningen Röster från Latinamerika. www.latinamerikagrupperna.se 
www.latinamerika.nu – gör andra röster hörda!

Denna rapport har producerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utformningen 
och inte tar ställning till rapportens innehåll. Författad av Swedwatch, publicerad i juni 2011.
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Inledning

Kaffeföretagen	utvecklar	sitt	ansvarsarbete

Kaffepriset är just nu mycket högt, vilket ofta rapporteras som ett pro-
blem. För kaffearbetarna i Brasilien och andra länder är höga priser i 
stället mycket bra. De tidigare mycket låga priserna har varit det största 
hindret mot förbättringar av kaffearbetarnas villkor. 

Swedwatch har tidigare berättat om situationen på kaffeplantagerna i 
Brasilien, ett land som producerar mycket av det kaffe som dricks i Sve-
rige. Båda undersökningarna från 2005 och 2010 har visat på brister i 
Kraft Foods (Gevalia) och Nestlés (Zoégas) arbete med miljö och socialt 
ansvar. De två företagen dominerar idag den svenska kaffemarknaden. 

Under två uppföljande möten, ett i oktober 2010 och ett i februari 2011,  
har Swedwatch tillsammans med Svenska kyrkan och Latinamerika-
grupperna följt upp Kraft Foods och Nestlés ansvarsarbete. Det här är en 
lägesrapport som återger innehållet i de dialogmötena. Ingen fältstudie 
är gjord som verifierar företagens redogörelser. 

Både Kraft Foods och Nestlé rapporterar om förändringar i sitt arbete 
med miljö och socialt ansvar. Nestlé utökar sina direktinköp för att få 
större spårbarhet och kontroll. Kraft Foods har initierat en satsning på 
att få 100 procent certifierade eller verifierade kaffebönor till den euro-
peiska marknaden.

Detta sker samtidigt som världsmarknadspriserna på kaffe slår i taket på 
grund av en ökad efterfrågan, minskad tillgång och råvaruspekulationer. 
Enligt företagen gör det höga priset att det är odlarens marknad just nu, 
givet att slutpriset sipprar ner till de anställda på plantagerna. Företagen 
bör undersöka hur stor del av kakan som kaffeodlarna tar del av.
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Bakgrund

2005 publicerade Swedwatch en rapport om förhållandena på Brasi-
liens kaffeplantager. Mer än 40 procent av kaffet som dricks i Sverige 
kommer från brasilianska odlingar. Undersökningen visade på en rad 
problem - löner som inte täckte arbetarnas baskostnader, anställda som 
stod utanför socialförsäkringssystemet, riskfylld användning av farliga 
bekämpningsmedel och en hård belastning på miljön.1 

Swedwatchs uppföljande studie från mars 2010 beskrev de förbättringar 
som skett på större plantager. Barn- och tvångsarbete hade till exempel 
blivit mindre vanligt, transporterna till och från arbetet säkrare, fler var 
försäkrade och bekämpningsmedel hanterades på ett säkrare sätt. För-
bättringarna var främst ett resultat av ny och strängare lagstiftning samt 
ökad myndighets-kontroll och rådgivning till bönderna.2 

Situationen vid landets småbruk var dock fortfarande bekymmersam 
och småbruken beräknas stå för två tredjedelar av landets kaffeproduk-
tion. Lokala experter som intervjuades ringade in kaffepriset som en 
av grundorsakerna till problemen på småbruken. Priset på kaffe var 
betydligt högre än under kaffekrisens svåraste år vid seklets början, men 
priset för insatsvaror hade också ökat och enligt lantarbetarförbundet 
FETAMEG hade många småjordbrukare svårt att täcka produktionskost-
naderna. Än svårare var det för dem att investera i bättre arbetsförhål-
landen och miljövänlig produktion. Minimilönen i Brasilien hade gått 
upp, men fortfarande levde många kaffearbetare på existensminimum.3

Den uppföljande studien visade också att bolagen bakom Sveriges två 
största kaffemärken – Kraft Foods (Gevalia) och Nestlé (Zoégas) – inte 
hade agerat på Swedwatchs rekommendationer från 2005. Spårbarheten 
för kaffet – en förutsättning för att kunna kontrollera förhållandena i 

1	  Swedwatch, 2005.
2	  Swedwatch, 2010.
3	  Ibid.
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fält – var fortfarande låg när det gällde det ocertifierade kaffet och inget 
av bolagen gjorde några kontroller av hur det såg ut på dessa odlingar i 
Brasilien. Kraft Foods saknade en uppförandekod för sina leverantörer 
och Nestlés kod hade stora brister. 4C, ett flerpartsinitiativ som syftar 
till att förbättra förhållandena på icke-certifierade odlingar, var kraftigt 
försenat. 

Swedwatchs rekommendationer 2005:

• Svenska kaffeimportörer bör betala skäliga priser för det kaffe de köper in.
• Kaffeföretagen bör försäkra sig om att relevanta ILO-konventioner 

respekteras i hela kaffets produktionskedja. 
• Kaffeföretagen bör försäkra sig om att arbetsgivarna registrerar sina 

anställda i det brasilianska socialförsäkringssystemet.
• Kaffeföretagen måste se till att allt kaffe som importeras till Sverige är 

producerat i enlighet med nationell och internationell miljölagstiftning
• Importföretagen bör verka för en minimering av bekämpningsmedel i 

kaffeproduktionen.
• De kaffeföretag som ingår i kaffebranschens initiativ 4C bör verka för 

att de kriterier för bekämpningsmedel som nu testas inom initiativet 
permanentas.

• Företagen bör successivt öka sitt utbud av KRAV- och Rättvisemärkt kaffe 
och bredda sortimentet av märkta produkter. 

• Kraft Foods bör introducera kaffe som produceras och märks enligt både 
KRAV:s och Rättvisemärkts regler.

• Många konsumenter önskar att köpa kaffe som är både KRAV- och 
Rättvisemärkt. Strävan efter dubbelmärkning bör också gälla det 
rättvisemärkta kaffe av märket Zoegas som Nestlé kommer att erbjuda 
sina kunder 2006.

• Nestlé och Kraft Foods har ett ansvar att ta reda på vilka odlare som har 
producerat det kaffe de importerar. 

• De kaffeföretag som ännu inte har gjort det bör ansluta sig till eller 
förbinda sig att följa The Common Code for the Coffee Community, 4C. 



7

Lägesrapport 2011 

1.	Uppförandekoder	och	förväntningar

Grunden för ett företags relation med en leverantör läggs i de avtals-
villkor och förväntningar som kommuniceras. 

Nestlés uppförandekod anger krav som undertecknas av samtliga leve-
rantörer. Företaget förbehåller sig rätten att kontrollera hur kraven 
implementeras och även att avbryta kontrakt om situationen är oaccepta-
bel. Nestlé förmedlar tydligt till direktleverantören att kraven ska imple-
menteras ute hos kaffeodlaren även om denne inte är Nestlés avtalspart. 
Det är leverantörens ansvar att se till att det sker och att utbilda odlarna 
då det behövs. Uppförandekoden gäller förbud mot diskriminering, 
barn- och tvångsarbete samt frågor som lönenivåer, arbetstider, fackliga 
rättigheter, hälsa och säkerhet. Koden hänvisar dock inte till vedertagna 
internationella konventioner för miljö och socialt ansvar. Lönenivåer 
behöver exempelvis bara vara enligt lag föreskrivna minimilöner. Det 
finns inga krav på att de ska täcka anställdas grundläggande levnads-
kostnader.4 I många länder bidrar de låga minimilönerna till att anställda 
inte kan resa sig ur fattigdom.5 

Även på miljöområdet hänvisar Nestlé till lagen trots att exempelvis en 
rad växtgifter som är förbjudna inom EU fortfarande används flitigt i 
lågkostnadsländer. Nyligen inkluderade dock svenska Nestlé ett krav om 
att bekämpningsmedel som finns uppsatta på organisationen Pesticide 
Action Networks (PAN:s) lista inte får förekomma i odlingen.6 

4	  FN:s konvention för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter slår fast 
anställdas rätt till en skälig lön och en godtagbar tillvaro för den anställda 
och deras familjer (artikel 7).

5	  Framtiden i våre hender, 2009, Syr kläder för småpengar.
6	  The Dirty Dozen listar de skadligaste bekämpningsmedlen.
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Swedwatch	rekommenderar Nestlé att hänvisa till internationella 
konventioner i sin leverantörskod och inkludera skrivningar om lev-
nadslön samt kvinnors och migrantarbetares rättigheter enligt ILO:s 
konventioner 143, 183 och 184 så att koden tydligare speglar utsatta 
gruppers situation inom jordbrukssektorn. Swedwatch välkomnar att 
Nestlé Sverige förbjudit bekämpningsmedel som finns upptagna på 
PAN:s lista, men rekommenderar att företaget i sin kod även hänvisar 
till Riodeklarationens försiktighetsprincip samt inkluderar förbud mot 
bekämpningsmedel som finns uppsatta på andra viktiga internationella 
listor, t.ex. Stockholmskonventionen om långlivade organiska före-
ningar (POP) och FAO:s lista över bekämpningsmedel som klassats som 
extra farliga.7, 8 Swedwatch rekommenderar även att policyn blir stan-
dard för Nestlé globalt. 

Kraft Foods har ingen egen uppförandekod för sina leverantörer, det 
vill säga alla de led som är involverade i produktionen. Däremot har 
företaget i maj 2011 initierat ett arbete med att införa nya, omfattande 
hållbarhetsmål för jordbruksråvaror. Målsättningen är att öka andelen 
hållbart odlade råvaror till 25 procent vid utgången av 2015. För kaffe-
produkter är målet att 2015 ska alla Kraft Foods kaffemärken i Europa 
helt och hållet vara baserade på bönor som odlats på ett hållbart sätt. 
Med “hållbart odlad” menar man ”tredjepartscertifierad eller verifierad”. 
För att uppnå målet för sina jordbruksprodukter kommer företaget att 
använda tredjepartscertifieringar som Fairtrade och Rainforest Alliance. 
En del av kaffet kommer även köpas från plantager inom 4C (Common 
Code for the Coffee Community).9 Detta är inte en certifiering utan en 
verifiering, som bygger på åtgärder som höjer lägstanivån i produktions-
villkoren. Exempel på krav som ingår är att de värsta formerna av barn-
arbete inte får förekomma och att tvångsarbete är uteslutet.

7	  Läs mer: http://www.kemi.se/templates/Page____5047.aspx
8	  www.fao.org 
9	  http://www.kraftfoodscompany.com/MediaCenter/country-press-releases/

us/2011/Pages/multi_media_05112011.aspx 
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Kraft Foods har även utökat de förväntningar de ställer på direktleveran-
törerna, ofta ett exporterande handelshus eller kooperativ. Förväntning-
arna gäller nu förbud mot diskriminering, barn- och tvångsarbete, tra-
kasserier, övergrepp, bestraffning och korruption. Rätten att organisera 
sig tas upp, liksom åtgärder för att skydda anställdas hälsa och säkerhet. 

Swedwatch	välkomnar Kraft Foods beslut att kraftigt utöka inköpen 
av tredjepartscertifierat eller verifierat kaffe de kommande åren och 
företagets ambitiösa mål för kaffe som säljs i Europa. Alla leverantörer 
kommer inte att beröras av målsättningen på en gång. Det är därför vik-
tigt att Kraft Foods försäkrar sig om att de nuvarande förväntningarna 
når odlaren och undersöka om kunskapsöverföring och utbildningar 
behövs för att se till att de implementeras i fält. 

Kraft Foods bör också hänvisa till relevanta internationella konventioner 
i kommunikationen med leverantörerna och förtydliga de skrivningar 
som i nuläget är vaga. Företaget bör införa skrivningar om rätten till 
kollektiva förhandlingar i enlighet med ILO:s kärnkonvention nr 98 
samt migrantarbetares och kvinnors utsatta situation på kaffeplantagerna 
i enlighet med ILO:s konventioner 143, 183 och 184. Bekämpningsme-
del som är acceptabla i kaffeodlingen bör också preciseras, liksom att 
den internationellt erkända försiktighetsprincipen i Riodeklarationen ska 
tillämpas. 

2.	Uppföljning	och	kontroll

De senaste månaderna har företagens arbete med branschens gemen-
samma initiativ PROGRESS kommit igång på allvar. PROGRESS är ett 
samarbete för att minska kostnader och merarbete för både leverantörer 
och köpare. Processen börjar med att leverantören lämnar in information 
om sitt hållbarhetsarbete till en databas där köpare kan inhämta underlag 
när de bedömer vilka företag de ska handla med. Inköpare kan också 
samarbeta kring revisioner och uppföljningsarbete. Revisionsresultat 
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och information om förändringar är sedan tillgängliga för alla som del-
tar i PROGRESS. I nuläget håller Nestlés och Kraft Foods leverantörer i 
första led på att registrera sig inom PROGRESS. 

Kraft Foods utför i dagsläget inga revisioner av kaffeplantager som 
producerar ocertifierat kaffe men inom ramen för det nya initiativet 
kommer alla odlingar till 2015 att kontrolleras inom respektive organi-
sation för att kunna verifieras eller certifieras. 

För närvarande förväntar sig företaget att förstaledsleverantörer regist-
rerar sig i PROGRESS för att få handla med företaget. Revisioner av 
direktleverantörerna kommer ingå i det program som är under imple-
mentering men Kraft Foods har inte specificerat hur stor andel av dessa 
som ska revideras eller när det förväntas ske. I slutet av 2010 genomför-
des ett utbildningsforum för företagets leverantörer i Brasilien. 

Nestlé uppger att de 2 000 viktigaste leverantörerna rekommenderas att 
registrera sig i systemet, men att det inte är obligatoriskt. Resultatet av 
självutvärderingen kombineras med inköpsföretagets egen riskanalys 
innan de fattar beslut om en revision. Under 2010 har Nestlé gjort 900 
revisioner, men inga av dessa har gjorts hos leverantörer till Zoégas. 

Enligt företagen lämpar sig PROGRESS-modellen bäst för fabriker och 
eventuellt större plantager, men sämre på mindre odlingar. Majorite-
ten av exempelvis Brasiliens kaffe odlas genom småjordbruk och båda 
företagen anser att traditionella kontrollprocesser är ineffektiva för att 
komma åt problemen på de mindre jordbruken. Här satsar företagen 
istället på utbildningsinsatser, teknisk assistans och kapacitetsuppbygg-
nad samt samarbete med lokala NGOs och myndigheter i den mån det är 
möjligt (se vidare i avsnittet om kapacitetsuppbyggnad sid 13).

Swedwatch	välkomnar att företag och leverantörer försöker effek-
tivisera arbetet genom PROGRESS. Samtidigt rekommenderas att 
inköpsföretagen inte förlitar sig för mycket på självutvärderingar efter-
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som det ligger i leverantörens intresse att framstå som bra. Det är viktigt 
att arbetet med revisioner utvecklas och att resultaten redovisas i företa-
gens hållbarhetsredovisningar. Swedwatch välkomnar strategin med att 
kombinera krav och kontroll med utbildningar och kunskapsöverföring 
för att förbättra situationen på de mindre jordbruken. 

3.	Spårbarhet	&	certifieringar

Nestlé menar att spårbarhet är viktigt för att kunna påverka och kontrol-
lera förhållandena på kaffeodlingarna. 10-13 procent av Nestlés kaffe 
köps in genom direktinköp från odlare och en del av detta kaffe kommer 
från Brasilien. För snabbkaffet (Nescafé) utlovar Nestlé att fördubbla 
direktköpen fram till 2015, från 10 till 20 procent. Spårbarheten är också 
bättre för det kaffe som köps in från certifierade odlingar. För varu-
märket Nespresso är Nestlés mål att 80 procent av kaffet som köps in 
ska komma från Rainforest Alliance-certifierade odlingar 2013. Nestlé 
offentliggör dock inga siffror eller målsättningar för vanligt kaffe eller 
specifikt för svenska Zoégas. 

Kraft Foods köper inte kaffe direkt från odlare utan bara från han-
delsföretag. För att öka spårbarheten satsar företaget istället på att öka 
inköpen av certifierat kaffe, för Gevalias del Rainforest Alliance-märkt 
och 4C-kaffe. Mellan 2003 och 2010 ökade koncernens inköp av Rain-
forest Alliance-certifierat kaffe från 2 500 till 50 000 ton. Kraft Foods 
offentliggör dock inga siffror som gör det möjligt att beräkna hur stor 
andel det certifierade kaffet utgör av företagets totala kaffeinköp eller av 
Gevalias totala inköp. I maj 2011 offentliggjorde däremot Kraft Foods 
den nya målsättning som nämnts tidigare; alla företagets kaffevarumär-
ken i Europa ska vid utgången av 2015 endast innehålla kaffe som kom-
mer från tredjepartscerifierade och verifierade kaffeodlingar.

Efterfrågan på märkt kaffe har inte utvecklats i den takt som företa-
gen önskat. Ett lite dyrare, märkt kaffe kan vara svårt att få sålt om det 
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står sida vid sida med en kaffesort som säljs billigare på kampanj och 
framhävs i butiken. Andelen certifierat kaffe på detaljhandelsmarkna-
den är idag bara en tredjedel så stor som på marknaden för kaffe som 
dricks utanför hemmet.10 Swedwatch har under hösten tagit upp frågan 
med ICA och Axfood. Attitydundersökningar visar att många kunder 
har intentionen att köpa gröna och rättvisa produkter men att de sedan 
agerar tvärtom när de väl gör sina val i butiken.11 Det kan finnas flera 
skäl till detta glapp. Marknadsföring, placering i butik och prissättning 
är högst troligt några av förklaringarna. Cirka 12 procent av kaffet som 
säljs i Sverige idag är certifierat.12

Företagen deltar även i 4C, ett initiativ för att förbättra situationen på 
kaffeodlingar som producerar ocertifierat kaffe. 4C leder alltså inte till 
ytterligare ett märke på produkten. Däremot verifierar en oberoende 
kontrollant hur långt odlare som är med i 4C har kommit i förhållande 
till de krav som initiativet har satt upp. Inget av företagen vill offentlig-
göra information om hur mycket 4C-kaffe de köper in men uppger att 
det handlar om väldigt små volymer och anger som orsak till det att pri-
set är relativt högt samt att 4C:s verifieringssystem har brister. Cirka en 
tiondel av världens kaffeutbud uppges leva upp till 4C:s krav.13 

Köparna finansierar en del av investeringarna som behövs för att odlarna 
ska kunna leva upp till kraven i 4C genom en premie. Idag får de en pre-
mie på 45 cent per kilo ekologiskt odlat kaffe och ungefär 22 cent per 
kilo Fair Trade-kaffe. Premien för 4C är inte fastställd än men kommer 
troligen att vara lägre och kopplad till ursprungslandet. Den kommer att 

10	 Enl Svensk Kaffeinformation är andelen certifierat kaffe på OOH-marknaden 
(Out of home) ungefär tre gånger så stor som på detaljhandelsmarknaden.

11	  Carrington M. J. et al, Why Consumers Don’t Walk the Talk: Towards a 
Framework for Understanding the Gap Between the Ethical Purchase 
Intentions and Actual Buying Behaviours of Ethically Minded Consumers. 
Publicerad i Journal of Business Ethics (2010), 97:139-158.

12	  Enligt Svensk Kaffeinformation. 
13	  Kraft Foods, Kraft Foods Sustainability Goals & Agriculture FaCT Sheet, maj 

2011.
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fördelas mellan producenten och kooperativet/odlargruppen alternativt 
en kontrollant från företagen som verifierar förbättringarna. Nestlé har 
också förhoppningar om att verifieringsarbetet nu kommer att förbättras.

Swedwatch	välkomnar att Nestlé utökat sina direktinköp men efter-
som andelen fortfarande är liten rekommenderas att företaget intensi-
fierar detta arbete. Swedwatch välkomnar Krafts ambitiösa mål att öka 
inköpen av tredjepartscertifierat eller verifierat kaffe för den europeiska 
marknaden. Swedwatch rekommenderar samtidigt att företaget undviker 
att kalla detta kaffe för ”hållbart” eftersom verifieringen inte garanterar 
en hög miljömässig och social standard, utan bygger på åtgärder för att 
höja lägstanivån i produktionsvillkoren. Swedwatch rekommenderar 
Kraft Foods att överväga att också börja göra direktinköp för att lättare 
spåra och kontrollera icke-certifierat kaffe. 

4.	Kapacitetsuppbyggnad	och	kunskapsöverföring

Uppförandekoder och kontroller är två viktiga delar i ett ansvarsfullt 
leverantörsarbete men det är minst lika viktigt med insatser som angri-
per grundorsakerna till problemen på fabriker och odlingar. Ett underlig-
gande problem i kaffeproducerande länder är att det ofta saknas kunskap 
om mindre belastande odlingsmetoder, liksom teknik som kan bidra till 
att öka avkastningen och kvaliteten på bönorna vilket i sin tur skulle 
kunna öka inkomsterna för odlaren. 

Nestlé försöker satsa på kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad 
via certifieringar och partnerskap med bönder som de köper kaffe direkt 
av. Inom ramen för partnerskapen har företaget utbildat 100 000 kaffe- 
och kakaoodlare i mer hållbara jordbruksmetoder under det senaste 
decenniet. Ytterligare 130 000 kommer att omfattas fram till 2020. För 
sitt snabbkaffe har Nestlé nyligen startat projektet Nescafé Plan för att 
hjälpa kaffebönder att öka avkastningen från odlingarna. 2,2 miljarder 
svenska kronor har avsatts för det kommande decenniet, pengar som 
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ska användas till gratis kaffeplantor, rådgivning och forskning om nya 
kaffesorter som bättre klarar sjukdomar och klimatförändringar. I pro-
jektet samarbetar Nestlé med Rainforest Alliance och 4C. Målet är att 
en tiondel av odlingarna som förser Nescafé med kaffe ska leva upp till 
Rainforest Alliances standard 2020. Nescafés direktleverantörer ska leva 
upp till 4C:s krav 2015. Bönder i Mexiko, Filippinerna, Thailand och 
Vietnam omfattas av projektet, däremot inte Brasilien.14 I Brasilien tog 
Nestlé kontakt med brasilianska myndigheter under slutet av 2010, en 
åtgärd som väntas kunna leda till kapacitetsuppbyggande insatser och 
bättre kontroll. 

Kraft Foods primära strategi är att via Rainforest Alliance utbilda bön-
der på certifierade odlingar och på odlingar som strävar efter att certi-
fieras, i produktivitets- och kvalitetshöjande jordbruksmetoder. Hittills 
har 428 000 bönder omfattats av certifieringsprogrammet och företaget 
förväntar sig att antalet odlare i certifieringsprogrammet kommer att 
öka. Kraft Foods stödjer också odlare som strävar efter andra typer av 
certifiering. 

14	  Rainforest Alliance, Rainforest Alliance Joins Nestlé in Plan to Transform 
Coffee Farming. Pressmeddelande daterat den 27 aug 2010. 

Korta bolagsfakta

Nestlé är världens största livsmedelsföretag och gjorde en nettovinst på 72 mil-
jarder svenska kronor 2009. Svenska Zoégas ingår i koncernen och är det näst 
mest sålda kaffemärket i Sverige idag med en marknadsandel på 21 procent. 
På snabbkaffesidan dominerar företagets Nescafé, som har 45 procent av den 
svenska marknaden. 

Kraft Foods är världens andra största livsmedelsföretag och gjorde en vinst efter 
skatt på ungefär 20 miljarder kronor 2009. Gevalia ingår i koncernen och är 
idag Sveriges mest populära kaffemärke med en marknadsandel på 39 procent. 
Gevalia står för en fjärdel av marknaden för snabbkaffe i Sverige. 
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Många kaffeodlare är inte organiserade i kooperativ eller andra typer av 
odlargrupper och företagen uppger att detta försvårar deras försök att nå 
ut med kapacitetsuppbyggande insatser i de mest utsatta områdena. Här 
famlar företagen efter självklara strategier för framtiden.

Swedwatch	välkomnar företagens utbildningsinitiativ och rekom-
menderar en fortsatt expansion inom gruppen ocertifierade odlare. För 
att nå längre och bredare rekommenderas företagen även att samar-
beta med andra aktörer, som lokala myndigheter, organisationer och 
biståndsorgan, vars potential uppmärksammades redan 2005.

5.	Böndernas	och	kaffearbetarnas	inkomster

Historiskt sett har låga världsmarknadspriser för kaffe varit ett hinder 
för att skapa en mer hållbar utveckling i jordbruksregioner där kaffe 
odlas. Så sent som för ett år sedan uppgav lokala experter i Brasilien 
att småbruken hade svårt att täcka sina produktionskostnader. Att se till 
att bondens inkomst är tillräckligt stor för att inte mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och miljö ska ta skada, är oerhört viktigt. Företagen har 
emellertid hittills inte undersökt hur stor andel av slutpriset som varje 
led av kedjan får. 

I början på 2011 var världsmarknadspriset för kaffe det högsta på 30 år. 
Den kraftiga prisökningen det senaste dryga året förklaras bland annat 
av kraftiga råvaruspekulationer, dåliga skördar i länder som Colombia 
och ökad inhemsk konsumtion i vissa kaffeproducerade länder som Bra-
silien där medelklassen nu växer snabbt. Den ökade globala efterfrågan 
på kaffe och ökad konkurrens om odlingsbar mark talar för att världs-
marknadspriset kommer att vara kvar på en hög nivå även framöver. 

Enligt företagen gör det höga priset att det är odlarens marknad just nu, 
givet att slutpriset sipprar ner till själva bonden och anställda på planta-
gerna. Officiella uppgifter från brasilianska myndigheter visar hur plan-
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tagearbetarnas löner fördubblats mellan 2006 och 2010, från 150 dollar 
till 295 dollar. Enligt Fair Trade Sweden ger det höga kaffepriset ökade 
inkomster till kooperativen och därmed till arbetarna på kooperativen. 

Swedwatch	rekommenderar Nestlé och Kraft Foods att undersöka 
hur stor del av det pris de betalar som hamnar i respektive led för att 
garantera att alla aktörer i kedjan, även särskilt utsatta grupper, får en 
skälig betalning för sitt arbete. 

6.	Integrering	av	hållbarhetsfrågorna	

Såväl den vägledande standarden för socialt ansvar, ISO 26 000, som 
FN:s ramverk ’Protect, Respect & Remedy’ betonar vikten av att håll-
barhetsfrågorna integreras i företagens verksamheter. Detta är viktigt 
för att uppnå större effekter av CSR-arbetet och för att upptäcka risker i 
tid. Både Nestlé och Kraft Foods är sårbara för sinande vattenresurser, 
förstörd mark och klimatförändringar. Att arbeta med hållbarhetsfrågor 
ligger i företagens egenintresse och är starkt kopplat till deras framtida 
framgångar. Jordbrukssektorn är också central i arbetet för en mer håll-
bar utveckling i världen. Sektorn står för 70 procent av världens vatten-
användning och 14 procent av utsläppen av växthusgaserna. Tre fjärde-
delar av världens fattiga lever i jordbruksområden och sektorn står för 
40 procent av världens arbetstillfällen. Strategier för att förbättra små-
böndernas situation är centrala i kampen mot fattigdom och hunger.15 

Kraft Foods: 2008 beslutade Kraft Foods att hållbarhetsfrågan ska vara 
en del av företagets affärsstrategi och inkorporeras i alla affärsplaner. 
Hela verksamheten berörs därmed av denna förändring. Inköpssidan 
kräver att förstaledsleverantörerna ska vara med i PROGRESS och 
urvalet av vilka leverantörer företaget köper kaffe från baseras på både 
kommersiella och etiska faktorer. I maj 2011 utökades ambitionerna 

15	  World Economic Forum, 2010, Realizing a New Vision for Agriculture: A 
Roadmap for Stakeholders. 
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då de nya målen för tredjepartscertifierat kaffe offentliggjordes, liksom 
målet om att andelen ”hållbart odlade jordbruksråvaror” ska öka med 25 
procent 2015. Nya mål sattes också för de egna fabrikernas energi- och 
vattenanvändning, koldioxidutsläpp, avfall och transporter.

Nestlé: Nestlé inledde integreringsarbetet redan 2005 vilket idag även 
reflekteras i leverantörsleden. Jordbruksutveckling har valts ut som en 
strategiskt viktig fråga för företaget. På kaffesidan har detta omvandlats 
till samarbeten med bönder inom ramen för direktköpen genom utbild-
ning, teknisk rådgivning, stöd till odling av fler grödor än bara kaffe etc. 
Företaget har också beslutat att man så långt det är möjligt ska förlägga 
tillverkning i de länder man köper råvaror från. Syftet med detta är att 
skapa mervärde och öka antalet arbetstillfällen. Idag är cirka hälften av 
Nestlés fabriker förlagda i mindre utvecklade länder, främst i jordbruks-
områden. Nestlé ser en tydlig affärsnytta i denna strategi samtidigt som 
den bidrar till fattigdomsbekämpning. En annan fråga som Nestlé ringat 
in som strategiskt viktig för företaget är världens sinande vattenresur-
ser. I leverantörsled informerar Nestlé bönder om hur de kan minska sin 
vattenanvändning. Nestlé försöker därför få fler bönder att gå över till 
torra processer. Enligt företaget har utbildningsinsatser i Vietnam lett till 
ökad kvalitet på bönorna samtidigt som vattenåtgången har halverats vid 
bevattning och användningen av konstgödsel har minskat. 

Swedwatch	välkomnar företagens beslut om att integrera hållbarhets-
frågorna i sina affärsstrategier. Nestlés beslut att lägga förädling och där-
med en större del av förädlingsvärdet i utvecklingsländer är ett bra exem-
pel på hur företagen genom medvetna val kan bidra mer till utveckling 
och fattigdomsbekämpning. Kraft Foods initiativ med fokus på en hållbar 
produktion av råvarorna är också ett steg i rätt riktning och kan innebära 
en större kunskap om och kontroll av hela leverantörskedjan.

Swedwatch	rekommenderar företagen att rapportera om hur arbetet 
med att integrera hållbarhetsfrågorna i affärsstrategierna fortskrider och 
även på vilket sätt detta påverkar deras val av leverantörer. 
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