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–EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET OCH EN FÖRUTSÄTTNING 
FÖR AGENDA 2030
Sverige är ett av de länder som konsumerar mest bananer, kaffe och choklad per invånare i världen. 
Vad alla inte vet är att många odlare och anställda inom jordbrukssektorn i länder med utbredd 
fattigdom, sällan får ihop en inkomst som täcker familjens basbehov. Vår konsumtion kan – om 
produktionen görs socialt och ekonomiskt hållbar – bidra till att miljontals människor får sina 
grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda.

I Fairtrade Living Income Reference Prices For Cocoa 
beskriver Fairtrade International hur uträkningarna görs.

Inkomsten för kaffeodlare i Colombia ligger på 71 pro-
cent av en levnadsinkomst och anställda på vinplanta-
ger i Sydafrika tjänar 73 procent av en levnadslön, enligt 
Oxfams rapport Ripe for Change (2018). För anställda 
inom banansektorn i Dominikanska republiken och på 
teplantager i Malawi är lönen så låg som 40 respektive 
37 procent av en levnadslön.

Producenters låga inkomster hindrar på många sätt en 
hållbar utveckling och leder till kränkningar av mänskliga 
rättigheter. För att öka familjens inkomster kan föräldrar 
tvingas låta sina barn arbeta i stället för att gå i skolan. 
Och när alla pengar går åt för att få mat på bordet 
blir livsnödvändiga behov såsom sjukvård, rent vatten 
och sanitet ofta lidande. 

Läs en intervju med Angel Oyola, bananodlare från 
Ecuador.

1. Med en levnadsinkomst kan 
odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom få sina grund-
läggande mänskliga rättigheter till-
godosedda.

2. Fokus på levnadsinkomst är en 
förutsättning för att nå de globala 
målen i Agenda 2030.

3. För en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling är 
det nödvändigt att alla aktörer i han-
delskedjan får en levnadsinkomst.

Tre skäl till levnadsinkomst:

   ska kunna leva på sitt arbete och 
försörja sig och sin familj är för många av oss en 
självklarhet. Trots detta är mängder av de varor som 
vi konsumerar i Sverige producerade under oaccep-
tabla förhållanden. Många odlare och anställda inom 
jordbruket i länder med utbredd fattigdom lyckas alltför 
sällan tjäna en så kallad levnadsinkomst – det vill säga 
den inkomst som behövs för att kunna försörja sig själv 
och sin familj med grundläggande behov såsom mat, 
bostad, utbildning och sjukvård.

Fairtrade International genomför regelbundet studier för 
att jämföra faktiska inkomster med beräkningar för en 
levnadsinkomst för de som brukar sin egen jord, och 
en levnadslön för anställda inom jordbruket. 

Majoriteten av kakaoodlarna i Elfenbenskusten (58 pro-
cent) tjänar mindre än en dollar per dag. Den beräkna-
de levnadsinkomsten ligger på 2,5 dollar per dag. Det 
innebär att kakaoodlarna bara tjänar 40 procent av en 
levnadsinkomst. 

LEVNADSINKOMST

ATT ALLA MÄNNISKOR 

Hidayah, kaffeodlare, indonesien

Foto: Nathalie Bertrams

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/news/releases_statements/2018-12_ExplanatoryNote_FairtradeLivingIncomeReferencePriceCocoa.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/cr-ripe-for-change-supermarket-supply-chains-210618-en.pdf
https://fairtrade.se/angel-oyola-bananodlare-ecuador/
https://fairtrade.se/angel-oyola-bananodlare-ecuador/
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LEVNADSINKOMST – EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR AGENDA 2030

                                 odlare och levnadslöner för anställ-
da är mänskliga rättigheter. ”Var och en som arbetar har 
rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger 
honom eller henne och hans eller hennes familj en 
människovärdig tillvaro”, står det i FN:s allmänna förkla-
ring om de mänskliga rättigheterna (artikel 23). 

Begreppet människovärdig tillvaro utvecklas bland annat 
i artikel 11 i FN:s konvention om de ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheterna. Konventionsstaterna 
”erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande 
levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräck-
ligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till 
ständigt förbättrade levnadsvillkor.” 

I konventionstexten framgår även att staterna erkänner 
att internationellt samarbete är av väsentlig betydelse för 
att rätten till en levnadsinkomst ska kunna garanteras 
alla människor.

                           globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 är att utrota världens fattigdom i alla dess former. 
Sedan 90-talet har världens extrema fattigdom mer än 
halverats, med drastiska minskningar i Asien och 
Stillahavsregionen. Men samtidigt visar FN:s rapport 
The State of Food Security and Nutrition in the World 
2018 att antalet människor som hungrar i världen ökar 
igen. 

Nästan åtta av tio människor (78 procent) som lever i 
extrem fattigdom bor på landsbygden och majoriteten 
av dem är sysselsatta inom jordbruk. Jordbrukssektorn 
världen över är alltså avgörande för uppfyllandet av de 
globala hållbarhetsmålen. Därför berör en stor del av 
de 169 delmålen i Agenda 2030 på olika sätt jordbruk, 
livsmedel och hållbara villkor i produktionsleden. 

Sysselsatta inom jordbruket försörjer inte bara mänsk-
ligheten med livsmedel – deras levnadsvillkor är också 
avgörande för en ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling. Med en hållbar ekonomisk familje-
situation finns resurser för skola och vård, och förut-
sättningar att tänka långsiktigt vad gäller miljön. Det kan 
exempelvis handla om att investera i en mer miljövänlig 
produktion eller i energieffektiva spisar som minskar 
behovet av ved. Knappa resurser innebär även begrän-
sade möjligheter att anpassa sig till klimatförändringar. 
Att odlare och anställda får en inkomst som det går att 
leva på är alltså en förutsättning för Agenda 2030 och 
behöver ges stort fokus i länders och andra aktörers 
strategier. 

LEVNADSINKOMST – 
EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
LEVNADSINKOMSTER FÖR AMBITIONEN MED DE

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:

RÄTT TILL EN TILLRÄCKLIG LEVNADSSTANDARD
(ARTIKEL 25.1)

De globala målen och mänskliga rättig-
heterna är två milstolpar i mänsklighetens 
historia. 

Foto: Remo Naegeli Foto: Nathalie Bertrams

Läs mer om hur Fairtrade 
bidrar till uppfyllandet 
av de globala hållbar-
hetsmålen inom Agenda 
2030. 

http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
https://fairtrade.se/fairtrade-slapper-ny-rapport-om-agenda-2030/
https://fairtrade.se/fairtrade-slapper-ny-rapport-om-agenda-2030/
https://fairtrade.se/fairtrade-slapper-ny-rapport-om-agenda-2030/
https://fairtrade.se/fairtrade-slapper-ny-rapport-om-agenda-2030/
https://fairtrade.se/fairtrade-slapper-ny-rapport-om-agenda-2030/
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SKILLNADEN MELLAN LEVNADSINKOMST
OCH LEVNADSLÖN:
 

Levnadsinkomst räknas fram för den som bedriver 
egen näringsverksamhet och säljer produkter för sin 
försörjning, medan levnadslön gäller anställda.

Levnadslönen är den ersättning som en anställd 
under en arbetsvecka på en viss plats behöver för att 
upprätthålla en tillfredsställande levnadsstandard för 
sig och sin familj. Levnadsinkomsten beräknas för en 
viss plats och på årsbasis eftersom odlarens inkoms-
ter fördelas ojämnt över året, exempelvis genom skör-
dar, djurhållning och kanske även lönearbete. 

Definitionen av en levnadslön bygger på en ILO-rapport 
från 2011 av Richard Anker. Arbetet har sedan utve-
cklats av Global Living Wage Coalition, i vilket Fairtrade 
International ingår, som även har genomfört ett stort 
antal studier.

Beräkningarna för en tillfredsställande levnadsstan-
dard bygger på de mänskliga rättigheterna och görs 
utifrån basbehov på en viss plats för mat, dricks-
vatten, bostäder, utbildning, hälso- och sjukvård, 
transporter, kläder och oväntade utgifter. Dessa 
levnadsinkomster och levnadslöner jämförs sedan 
med verkliga löner och inkomster. 

Justino Peck, kakaoodlare, Belize   

fortin blay, Kakaoodlare, elfenbenskusten

Justino Peck, kakaoodlare, Belize   

Foto: White Balance

Foto: James A. Rodriguez

Foto: Éric St-PierreFoto: James A. Rodriguez

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_162117/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_162117/lang--en/index.htm
https://www.globallivingwage.org/
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VÄRLDSHANDELN OCH LEVNADSINKOMST
                                          har bidragit starkt till världens 
välstånd och är en drivkraft för utveckling och entrepre-
nörskap, även inom jordbruket i länder med utbredd 
fattigdom. Men för att fler människor ska kunna ta sig 
ur fattigdom och de globala målen nås till 2030, be-
höver lönerna och inkomsterna för de som producerar 
livsmedel och andra råvaror också höjas. 

Det finns flera orsaker till de extremt låga inkomsterna i 
länder med utbredd fattigdom. Hög arbetslöshet, hård 
konkurrens på världsmarknaden, svaga fackföreningar, 
brister i arbetsrätten och låg förädlingsgrad hos 
råvaruproducenter pressar ner löner och priser. 

I rapporten Ripe for Change (2018) visar Oxfam att an-
delen av konsumentpriset som går till producenterna har 
minskat över tid. År 2011 fick de berörda producenterna 
i genomsnitt mindre än 14 procent av produkternas 
slutpris. År 1995 var motsvarande andel 16 procent.

 

Gäller efter avdrag för produktionskostnader, såsom gödsel, bränsle och arbetskraft.

Näringsrik 
MAT

Skolgång för 
barnen

Buffert för 
oförutsedda 
utgifter 

Anständig 
bostad 

möjlighet för äldre 
att gå i pension

Tillgång till rent 
dricksvatten

Tillgång till 
hälso- och 

sjukvård

Levnadsinkomsten ska täcka 
familjens grundläggande behov för 
att uppnå en tillfredsställande 
levnadsstandard. 

LEVNADSINKOMST

DEN INTERNATIONELLA HANDELN
sugna och nandaram jat, bomullsodlare, indien

Foto: Suzanne Lee
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                    Fairtrade-märkta produkter bidrar vi till 
att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade-certifierade 
producenter är alltid garanterade ett minimipris eller en 
minimilön för sitt arbete. 

Minimipriset ska minst täcka produktionskostnaderna 
och fastställs av Fairtrade International, utifrån 
undersökningar och dialoger med producenter, köpa-
re, medlemsorganisationer och externa experter. När 
världsmarknadspriset är högre än minimipriset ska detta 
sättas som minimum och odlarna har alltid möjlighet att 
förhandla om högre priser. 

Priset fungerar på så vis som ett skyddsnät när världs-
marknadspriset ligger under en hållbar nivå. Även om 
minimipriset ger en ekonomisk trygghet ligger det ofta 
under den beräknade levnadsinkomsten, vilket beror på 
att Fairtrade-produkterna konkurrerar på världsmark-
naden. 

FAIRTRADE OCH LEVNADSINKOMST

Blir prisskillnaden mellan en Fairtrade-certifierad råvara 
och en icke-certifierad råvara alltför hög, finns risk att 
efterfrågan sjunker. 

Utöver minimipriset får Fairtrade-certifierade producen-
ter även ett påslag i form av en premie vid försäljning av 
råvaran. Ju större volymer av den Fairtrade-certifierade 
råvaran som säljs, desto högre blir den totala premien 
som kan användas till att utveckla lokalsamhället eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt. Vad premien används 
till bestäms gemensamt av odlarna i en demokratisk 
process. Det kan till exempel vara att bygga skolor, 
renovera sjukstugor eller effektivisera produktionen.

En av Fairtrades utmaningar är att se till att gapet 
mellan faktiska inkomster/löner och levnadsinkomster/
levnadslöner minskar, och till slut elimineras. Fairtrade 
eftersträvar att odlare och anställda ska kunna leva på 
sitt arbete.

Läs om Isabel Robles Amador, kaffeodlare i 
Dominikanska republiken

NÄR VI VÄLJER

Foto: White Balance

ISABEL ROBLES AMADOR, kaffeodlare

Foto: Nicholas Södling
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https://fairtrade.se/isabel-robles-amador-kaffeodlare/
https://fairtrade.se/isabel-robles-amador-kaffeodlare/
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9 av 10
konsumenter
känner till
fairtrade

                     enkla lösningar för att lyckas med de globala 
hållbarhetsmålen. Därför är det glädjande att det finns ett tyd-
ligt stöd för en hållbar produktion och att odlare och anställda 
ska kunna leva på sitt arbete.

• Inom ramen för dagligvaruhandelns breda samarbete 
”Hållbar Livsmedelskedja” har vägledningen ”Hållbara Pro-
dukter” tagits fram. I den framgår att man ska arbeta för ett 
”jordbruk som tryggar goda och säkra arbetsförhållanden och 
ger lön som det går att leva på”. Företagen ska sätta ambitiö-
sa mål och senast 2020 visa på reella framsteg.

• En studie från det globala konsultföretaget PwC visar att det 
vanligaste målet i Agenda 2030 som internationella börsbolag 
rapporterar om är mål nummer åtta, som bland annat handlar 
om anständiga arbetsvillkor. Som indikator för målet om att 
utrota fattigdomen använder sig PwC av hur stor andel av 
arbetskraften som tjänar lika med eller över en levnadslön.  

• Svenska staten har slagit fast att den offentliga konsum-
tionen ska grunda sig på hållbara arbetsvillkor. Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU) kompletterades år 2017 och slår 
fast att ”upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 
kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna 
villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner”. Leverantören 
ska även säkerställa att dennes underleverantörer uppfyller 
kravet. Tredjepartscertifieringar såsom Fairtrade är ett sätt att 
visa på att villkoren uppfylls, skriver Upphandlingsmyndighe-
ten. 

• Stödet bland konsumenterna i Sverige är stort. Nio av tio 
invånare känner till Fairtrade och av dessa handlar 85 procent 
regelbundet Fairtrade-märkta varor. 

STARKT STÖD FÖR EN EKONOMISKT 
OCH SOCIALT HÅLLBAR PRODUKTION
DET FINNS INGA  

Evans Omundi Kenege, 
rosodlare, Kenya

Foto: Ola Höiden

https://hallbarlivsmedelskedja.se/
http://www.hallbarlivsmedelskedja.se/wp-content/uploads/2019/01/WWF_Hållbara-Produkter-v_1.2.pdf
http://www.hallbarlivsmedelskedja.se/wp-content/uploads/2019/01/WWF_Hållbara-Produkter-v_1.2.pdf
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FAIRTRADES REKOMMENDATIONER FÖR ATT FLER 
I VÄRLDSHANDELN SKA FÅ EN LEVNADSINKOMST
         och komplexa. För att odlare och anställda i länder 
med utbredd fattigdom ska få en inkomst som det går att leva på behöver alla 
aktörer i världshandeln ta ansvar. Politiken kan stärka lagstiftningen så att en 
hållbar produktion, inklusive rätten till levnadsinkomst, prioriteras. På så sätt 
kan inte mindre nogräknade företag konkurrera genom att kränka mänsk-
liga rättigheter. Företag och branscher kan samverka och proaktivt öka sin 
kunskap om förhållandena i leverantörskedjorna så att oskäliga villkor fasas 
ut. Offentliga och privata konsumenter kan göra aktiva val och prioritera varor 
som producerats hållbart. Vi kan alla bidra för att skapa en hållbar konsum-
tion och produktion som värnar om mänskliga rättigheter.
Gör rätten till levnadslön och levnadsinkomst till en prioriterad fråga a) i arbe-
tet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, b) inom internationella 
handelsavtal, c), för en hållbar offentlig upphandling, d) inom utvecklingssam-
arbetet och e) inom forskningen om hållbarhetsfrågor. 

Utred möjligheten till ett bindande regelverk om Human Rights Due Diligence 
för företag och stöd FN-processen för ett bindande internationellt instru-
ment om företagande och mänskliga rättigheter. För att stater ska fullfölja 
sitt ansvar för mänskliga rättigheter behöver existerande frivilliga riktlinjer för 
företag kompletteras med lagstiftning som garanterar att företag genomför 
Human Rights Due Diligence (HRDD) – en risk- och konsekvensanalys samt 
åtgärdsplan, i syfte att identifiera, förebygga, lindra och redogöra för hur man 
hanterar potentiella människorättskränkningar. EU:s ministerråd har slagit fast 
att Human Rights Due Diligence är avgörande för att nå de globala hållbar-
hetsmålen i Agenda 2030 och Statskontoret rekommenderade regeringen 
(2018) att utreda möjligheten till en svensk HRDD-lagstiftning. 

Säkerställ att det ställs krav på etisk hänsyn och rättvis handel vid inköp av 
produkter inom branscher och segment där kränkningar av mänskliga rättig-
heter är vanliga. Utöver ILO:s kärnkonventioner bör odlaren garanteras kost-
nadstäckande minimiersättning, prispremie och långsiktiga handelsrelationer.

Anta en uppförandekod, genomför tredjepartsrevisioner av leverantörskedjan 
och använd de hållbarhetscertifieringar som finns på marknaden.

Ta initiativ till produkt- och sektorsvisa rundabordssamtal för att inom bran-
schen öka kunskapen, sprida goda exempel och skapa konsensus om åtgär-
der för att odlare och anställda ska få en inkomst som går att leva på.

Genomför Human Rights Due Diligence och säkerställ att alla aktörer i leve-
rantörskedjan lever upp till ILO:s åtta kärnkonventioner och arbetar för att 
odlare och anställda får en levnadsinkomst/levnadslön. 

Bidra till en hållbar konsumtion genom aktiva beslut, såsom att köpa 
Fairtrade-märkta varor och andra produkter som är hållbarhetscertifierade. 

REKOMMENDATIONER TILL REGERING, RIKSDAG OCH EU

REKOMMENDATIONER TILL INKÖPARE/UPPHANDLARE

REKOMMENDATIONER TILL FÖRETAG I SVERIGE OCH EU

REKOMMENDATIONER TILL KONSUMENTER

UTMANINGARNA ÄR STORA

Margarite Lalutu, kakaoodlare, 
elfenbenskusten    

Foto: Gerhard Wasserbauer

Foto: Nabil Zorkot 7

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/ilo-karnkonventioner-humanrights.se.pdf
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Foto: Nathalie Bertrams

Mabel matetsu, Bananodlare, Ghana

Fairtrade Sverige 
Åsögatan 119 
116 24 Stockholm 
Sverige

Telefon: +46 (0)8 1220 89 00 
E-post: info@fairtrade.se

www.fairtrade.se

mailto:info%40fairtrade.se?subject=
http://www.fairtrade.se/

