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1. Sammanfattning

I juni 2011 publicerade Swedwatch rapporten Mors lilla Olle – Så exploateras 
asiatiska bärplockare i de svenska skogarna. I rapporten beskriver Swedwatch 
hur asiatiska bärplockare utnyttjats i Sverige genom åren och hur Migrations-
verkets regler gentemot asiatiska rekryteringsföretag skärptes inför säsongen 
2011. Rapporten granskar också företagens ansvar och vad som bör göras för 
att stärka skyddet av de utländska bärplockarna.

Det här är en uppföljning som studerar hur det gick för de utländska bärplock-
arna bärsäsongen 2011. 

Migrationsverkets strängare regelverk har lett till att plockarna från beman-
ningsföretag har halverats i antal, från 5 000 till knappt 2 500. Samtidigt finns 
starka belägg för att de så kallade fria plockarna har ökat, det vill säga plockare 
utan någon form av anställning. Många av dessa fria plockare kommer från 
andra länder, framförallt Thailand, Bulgarien, Rumänien, Baltikum och Polen.

Medierapporterna sommaren 2011 reflekterar den förskjutning som skett i 
branschen, och som Swedwatch varnade för i sin tidigare rapport. De plockare 
som kommit med seriösa bemanningsföretag har tjänat bra och vittnar om en 
lyckosam säsong. Gruppen fria plockare har däremot gett upphov till rapporter 
om grov exploatering. Om dessa arbetare blir lurade eller om de råkar ut för en 
trafikolycka när de transporteras till bärplockningen är de helt oskyddade och 
saknar rättigheter. De kan inte kräva att avtal ska följas och är inte försäkrade. 
Om de vänder sig till myndigheter riskerar de att själva bli åtalade eftersom de 
arbetar utan arbetstillstånd. 

Utvecklingen innebär att ytterligare krav måste tillfogas de som formulerades i 
den tidigare rapporten. 

Swedwatch rekommenderar:

• Att grossisterna måste ta ett större ansvar för hur plockningen går till. En 
sätt är att utveckla ett system med certifiering. Grossistföretagen bör också 
aktivt undersöka arbetarnas ersättningsnivåer och boendevillkor.

• En avkriminalisering av de papperslösas arbete. Deras rättsliga position 
måste stärkas. Det ska fortfarande vara olagligt för en arbetsgivare att 
anställa en person utan arbets- och/eller uppehållstillstånd, men det ska 
vara arbetsgivaren som utför den olagliga handlingen, inte arbetaren. 

• Att informationen till bärplockare från andra länder måste förbättras. De 
måste få reda på vad som gäller i Sverige och vart de kan vända sig om det 
uppstår problem. 
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2. Bakgrund

Under 15 års tid har media varje sensommar rapporterat om att utländska bär-
plockare blivit exploaterade och lurade. I flera fall har bärplockarna fått resa 
tillbaka till Thailand, Vietnam och Bangladesh utan lön. Ofta har de tagit lån 
för att kunna resa till Sverige för att plocka bär och kommit tillbaka hem med 
stora skulder. De har jobbat från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan. 
Inte sällan har de tvingats bo i förläggningar eller tältläger under usla sanitära 
förhållanden. 

Exploateringen och de usla villkoren har inte gällt alla. Det finns många exem-
pel på framför allt thailändare som gjort en god förtjänst och återvänt hem med 
pengar på fickan. Missförhållandena har dock gällt så pass många plockare att 
man kan tala om ett systemfel.

Sommaren 2011 har inte varit något undantag. Den 31 augusti rapporterade 
SvD om en ”Ny bärskandal.1 Av artikeln framgick att fyra personer satt häk-
tade i Hudiksvall misstänkta för människohandel med plockare från Bulgarien. 
Plockarna hade bott i tältläger i de svenska skogarna under ytterst påvra förhål-
landen. Redan tidigare hade media berättat om rumänska bärplockare i Värm-
land som reste tillbaka till sitt hemland när det visade sig att löftena om höga 
ersättningar inte stämde.2 

3. Syfte och metod

I rapporten Mors Lilla Olle – Så exploateras asiatiska bärplockare i de 
svenska skogarna (juni 2011) skildrade Swedwatch bakgrunden till utnyttjan-
det av asiatiska bärplockare. I syfte att få stopp på exploateringen gavs ett antal 
förslag som riktades till företag i branschen och till myndigheter, riksdag och 
regering – det vill säga de instanser som har ansvar för regelverket. 

Den här uppföljningsstudien har ett avgränsat syfte: att ta reda på vad som 
hände i de svenska bärskogarna sommaren 2011.  Hur förändrades villkoren för 
de utländska bärplockarna? Och ledde de skärpningar av regelverket som Mig-
rationsverket slog fast i maj 2011 till bättre förhållanden?

Uppföljningsstudien har liksom ”Mors lilla Olle”-rapporten gjorts av Mats 
Wingborg som har granskat och analyserat effekterna av Migrationsverkets 
nya regler samt intervjuat bärplockar- och grossistföretag. Journalisten Jonas 
Fréden har genomfört en fältstudie i Norrbotten och Västerbotten under sep-
tember 2011. Fredén besökte fem platser och gjorde ett tjugotal intervjuer med 
thailändska plockare och svenska representanter från bärplockarföretag . Fält-
studien bekräftar bilden att de största missförhållandena gäller de fria plock-
arna. 

1 Ny bärskandal, SvD, 31/8, 2011.
2 Se exempelvis Expressen den 8/9 2011, ”Lösning för rumänska plockare”.

4. De dubbla systemen

Vid kommersiell plockning används olika kategorier plockare:
a) Arbetskraft som bärplockarföretag köper via asiatiska bemanningsföretag
b) Bärplockare som kommer från Asien med turistvisum  
c) Bärplockare från andra EU-länder 
d) Svenskar med medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.3

Av dessa kategorier bärplockare är det endast den första som har en anställ-
ning. De övriga kategorierna brukar inom branschen benämnas ”fria plockare”. 
Det unika med bärbranschen är dessa parallella system; anställda respektive 
fria plockare. 

4.1. Migrationsverkets regler

Inför bärsäsongen 2011 skärpte Migrationsverket kraven på de bärplockar-
företag som hyr in arbetskraft via asiatiska bemanningsföretag. Två av de nya 
kraven var av särskild betydelse:

• Att företagen skulle redovisa hur de ska garantera löner ”vid dålig bärtill-
gång och/eller till plockare som inte klarar att plocka bär till miniminivå”. 
I klartext innebar det kravet att bärplockarföretagen blev tvungna att visa 
bankgarantier som motsvarade summan för att betala ut avtalsmässiga 
löner.4 

• Att Migrationsverket krävde att det utländska bemanningsföretaget skulle 
registrera en ”filial i Sverige”. Skälet till detta var att det skulle vara möjligt 
för arbetare, myndigheter etc att få tag i en ansvarig arbetsgivare. Särskilt 
när det förekommer missförhållanden är det viktigt att kunna få tag i någon 
som är ansvarig för verksamheten.

Efter att Migrationsverket formulerat de skärpta kraven uppstod en ny fråga. 
Innebar kravet på att bemanningsföretagen skulle ha en filial i Sverige att 
plockarna också blev tvungna att betala skatt i Sverige? Den frågan gick vidare 
till Skatteverket. Avgörande var om bemanningsföretagen kunde anses ha ett 
fast driftsställe i Sverige, då skulle plockarna också bli skyldiga att betala skatt. 
Kännetecknande på ett fast driftsställe var i sin tur att det finns en stadigva-
rande plats för affärerna och att företaget bedriver rörelse från den platsen. 

3 En ytterligare kategori är asylsökande. Under säsongen 2011 finns rapporter om att många 
asylsökande plockat skogsbär för försäljning. 

4 Detta handlar vanligen om cirka 18 000 kr i månaden. Enligt svensk lagstiftning ska lönen vara så 
stor att arbetstagaren klarar uppehället. Migrationsverket har bedömt att den nivån är 13 000 kr i 
månaden, vilket alltså är en nedre gräns. Denna regel ersätter emellertid inte kravet om lön på nivå 
med svenskt kollektivavtal. Migrationsverkets miniminivå får däremot relevans om arbetsgivaren 
erbjuder anställning på halv-/deltid. Ett problem är att det inte finns något kollektivavtal i Sverige 
som är utformat för att passa plockare av vilda skogsbär. De avtal som nu har störst relevans är 
antingen avtal för lantarbetare eller avtal för anställda inom bemanningsbranschen.
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4.2. Bärbranschens reaktion på regeländringarna

De skärpta kraven från Migrationsverket skapade oro hos bärplockarföretagen, 
något som framgår av Swedwatchs tidigare rapport. Även flera grossistföretag 
hyste oro för att de skulle tvingas vara med och ta ekonomiskt ansvar. Oron 
gällde två saker: kravet på bankgarantier och risken för att plockarna skulle få 
betala skatt i Sverige.

När det gäller den senare punkten visade det sig dock att företagens oro var 
obefogad. I de konkreta fall som Skatteverket bedömt har utslaget blivit att det 
inte handlat om bemanningsföretag med ett fast driftsställe i Sverige. Därmed 
behövde inte heller de asiatiska bärplockarna betala skatt i Sverige, däremot 
kan det hända att de är skyldiga att betala skatt i sina hemländer, något som 
svenska myndigheter inte kontrollerar.5 

Bärplockarföretagens missnöje med bankgarantin ledde ändå till att många 
som tidigare år ansökt om att få hyra in asiatiska arbetare drog ner verksam-
heten eller började använda arbetare med turistvisum eller arbetare från andra 
EU-länder.

Konsekvensen blev att antalet arbetare inhyrda från asiatiska bemanningsfö-
retag minskade drastiskt säsongen 2011. Under en lång rad av år hade antalet 
inhyrda arbetare legat kring 5 000. Nu halverades det. 

Parallellt med denna omstrukturering av branschen har priset på blåbär gått 
upp kraftigt. Det har flera orsaker, dels har tillgången varit något sämre, dels 
har efterfrågan ökat i flera exportländer. Men det är också möjligt att de uni-
sona protesterna mot låga löner varit ytterligare en faktor som bidragit till att 
pressa upp priserna. 

Arbetare anställda av bemanningsföretag tjänar kring 27 kr per kg, men från 
den summan dras kostnader för logi, mat etc. Alla plockare ska samtidigt vara 
garanterade lön enligt kollektivavtal (vilket betyder att alla garanterat tjänar 
åtminstone kring 19 000 kr/månaden, därtill kommer semesterersättning6). 
När det gäller fria plockare är variationen stor på vad de erbjuds för betalning, 
från 15 kr kilot till knappt 30 kr kilot. 

Det ökade priset på blåbär har lett till att även fler svenskar plockar blåbär för 
försäljning. På två år har priset mer än tredubblats, det har blivit en betydligt 
mer lönsam aktivitet att plocka bär.

4.3. Beviljade tillstånd för bärplockning 2011

Totalt sex bärplockarföretag fick godkänt från Migrationsverket att använda 
sig av bärplockare från asiatiska bemanningsföretag. Dessa arbetare beviljades 
tidsavgränsade uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. 

5 Intervju med Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, 12/9 2011.
6 För de som plockar för företaget Norrskensbär innebär detta totalt sett en garanterad månadslön 

på 20 955 kr.

De bärplockarföretag som fick tillstånd var:

1. PDR i Lappland (kallas för Jagoda): 940 arbetare från Thailand.
2. Euro Apartment AB: 300 arbetare från Thailand.
3. Sangkarat AB: 190 arbetare från Thailand.
4. Västiöns Vilda Produkter: 280 arbetare från Thailand.
5. Norrskensbär: 730 arbetare från Thailand.
6. Biosector: 190 arbetare från Bangladesh.

Sammantaget alltså 2470 arbetare, varav 2280 från Thailand. Migrationsverket 
hade också fått en ansökan om 70 arbetare från Vietnam, den ansågs dock inte 
seriös och avslogs. Skälet för avslaget är inte offentligt.7 

Tidigare år har det även kommit arbetare från kinesiska bemanningsföretag till 
Sverige. Dessa uteblev helt sommaren 2011. 

4.4. Visumansökningar för bärplockning 2011

Ett annat sätt att få fram siffror på nedgången av bärplockare från asiatiska 
bemanningsföretag är att studera visumansökningarna som mottagits av den 
svenska ambassaden i Bangkok. Totalt fick ambassaden 2 699 ansökningar från 
personer som vill plocka vilda bär i Sverige sommaren 2011. Även detta var en 
halvering jämfört med tidigare år. Även dessa ansökningar kan vara av två olika 
slag. De som planerar att arbeta med bärplockning i mer än tre månader söker 
uppehålls- och arbetstillstånd. De som planerar att arbeta med bärplockning 
i mindre än tre månader söker Schengenvisum och arbetstillstånd. Av ansök-
ningarna 2011 var dessa två grupper ungefär lika stora.8

Som framgår av denna statistik var antalet ansökningar om att plocka bär i 
Sverige fler än de tillstånd som beviljats av Migrationsverket.9 Skillnaden beror 
på att inte alla har beviljats visum. De exakta skälen för avslagen är sekretess-
belagda.

4.5. Ansökningar om Schengenvisum 
utan arbetstillstånd 2011

Bland de fria bärplockarna, som alltså inte har någon anställning, men som 
plockar bär i Sverige finns en stor grupp thailändare med turistvisum. Dessa 
personer har ett så kallat Schengenvisum (för tre månader) men inget arbets-
tillstånd. Under 2011, fram till 1 september, hade den svenska ambassaden i 
Bangkok fått in cirka 10 000 ansökningar om Schengenvisum. Av dessa bevilja-
des cirka 80 procent. Den vanliga motiveringen i ansökningarna är att hälsa på 

7 Statistik från Migrationsverket, i mejl från Nina Johansson, 7/9, 10/9 2011.
8 Statistik från svenska ambassaden i Bangkok, i mejl från Jessica Rundblom, första sekreterare 

vid ambassaden, 6/9, 9/9 2011.
9 Den tidigare möjligheten för ambassaden i Bangkok att själv utfärda visum är numera borttagen, 

nu ska alla beslut ske av Migrationsverket.



 
9

 
8

släkt och vänner i Sverige. Många vill också göra detta besök under sommartid 
när både svenskar och thailändare brukar ha semester. 

Många thailändare har släktingar i Sverige. Enligt SCB:s befolkningsstatistik 
lever 31 378 personer födda i Thailand permanent i Sverige. Av dessa är 24 447 
kvinnor. Inte minst i Västerbotten finns många thailändska kvinnor bosatta.10 
Det finns flera återkommande rykten bland de aktiva inom branschen. Ett är 
att ett antal av de thailändare som är bosatta i Sverige är involverade i att bjuda 
in thailändare med turistvisum för att plocka bär. Ett annat rykte är att rekryte-
rare betalar personer i Sverige ”upp till 2 000 kr” för att skriftligt intyga att de 
vill bjuda in thailändare till Sverige.11

Det är tillåtet för personer som fått turistvisum att plocka bär för försäljning i 
Sverige, men enbart som fria plockare. I juridisk mening handlar detta inte om 
att plockarna arbetar i Sverige, utan att de säljer en vara, i detta fall blåbär och 
då räcker det med turistvisum. 

Om personerna bjudits in av ett svenskt bärplockarföretag, om det finns ett 
företag som organiserar arbetet och står för utrustning, då handlar det om en 
anställning. Det innebär i sin tur att plockaren ska ha arbetstillstånd och att 
arbetsgivaren är skyldig att betala en 25-procentig så kallad SINK-skatt (Sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta) för plockarna. 

Här finns en stor gråzon. När exakt är det frågan om en anställningsrelation 
och när är det en turist som plockar bär för försäljning? Det är svårt att tänka 
sig att personer reser från Thailand till Sverige för att plocka bär, utan att kon-
takter i Sverige som organiserar plockningen, ordnar transporter och så vidare.

Missbruk av systemet uppkommer när bärplockarföretag eller bärplockargrup-
peringar bjuder in thailändare i syfte att plocka bär i Sverige, men när detta 
döljs genom att plockarna enbart ansöker om turistvisum. Detta är en väg att 
slippa SINK-skatten (det hade företagen varit skyldiga att betala om de hade 
anställt arbetskraften) eller bankgarantier (det hade företagen varit tvungna att 
betala om man hade hyrt in arbetare från asiatiska bemanningsföretag).

På ambassaden i Bangkok och på Migrationsverket är man medveten om att 
det förekommer att turistvisum missbrukas och stundtals är förtäckta ansök-
ningar om att arbeta i Sverige. Det är också skälet till att antalet beviljade 
visumansökningar sjunker något för sommarperioden. För månaderna juni och 
juli 2011 var andelen avslag cirka 25 procent, det vill säga fem procent mer än 
siffran som är genomsnittet för hela landet.

I svensk lagstiftning finns angivna skäl för när visumansökningar kan avslås. 
Det handlar bland annat om att den sökande inte kan ”styrka ändamålet med 
och villkoren för den planerade vistelsen” eller om ”det finns rimliga tvivel 
på äktheten hos de styrkande handlingarna som sökande lämnat in eller på 
innehållets sanningsenlighet”. Ett viktigt skäl till att var femte ansökan om 
turistvisum från Thailand avslås är att svenska myndigheter misstänker att det 

10 SCB:s Befolkningsstatistik, 2010.

11 Fyra informanter inom branschen har nämnt dessa två påståenden, anonymt.

handlar om förtäckta arbetstillstånd. Skälen till avslag av enskilda ansökningar 
är dock sekretessbelagda.12 Om människor på felaktiga grunder luras eller 
tvingas till Sverige kan det också handla om människohandel och vara i strid 
mot internationell lagstiftning.13

4.6. Andra grupper som agerar som fria plockare

Fria bärplockare kan också vara svenskar och personer från andra EU-länder. 
Som tidigare har nämnts har flera av de missförhållanden som media rappor-
terat om under sommaren 2011 handlat om villkoren för rumänska och bulga-
riska plockare.

Om bärplockarna från andra EU-länder blivit rekryterade av ett företag eller 
en grupp som styr arbetet och tillhandahåller utrustning, då handlar det om en 
anställning. Då ska också kollektivavtal gälla. Om personerna däremot tagit sig 
till Sverige på eget bevåg och fritt plockar bär för försäljning, då gäller inte kol-
lektivavtal.

Det missbruk som förekommer är sålunda att plockningen är organiserad, men 
att arbetsgivarna smiter undan sitt arbetsgivaransvar. Det kan också handla om 
människohandel, om människor på felaktiga grunder lurats eller tvingats till 
Sverige.

När det gäller svenska plockare gäller motsvarande situation. Om plockningen 
är organiserad handlar det om en anställning, i annat fall är plockarna fria. 
Svenskar är dock ofta fria plockare utan att någon arbetsgivare organiserar 
arbetet.

4.7. Skillnad i villkor mellan asiatiska plockare med 
turistvisum och EU-medborgare

Den juridiska grunden för thailändska bärplockare med turistvisum och EU-
medborgare med turistvisum skiljer sig åt. Om arbetet är organiserat, det vill 
säga om det handlar om en förtäckt anställning, då befinner sig den thailändska 
plockaren i Sverige illegalt, därför att han eller hon saknar arbetstillstånd. Det 
gör det också svårt för plockare att driva sina krav om lönen uteblir eller om det 
förekommer andra former av exploatering eller utnyttjande. 

I detta fall utför både arbetaren och arbetsgivaren olagliga handlingar (att 
arbeta utan arbetstillstånd respektive att anställa arbetskraft utan arbetstill-
stånd). I en sådan tvist kan arbetaren inte få rätt mot arbetsgivaren. 

Per definition blir denna thailändska arbetskraft som saknar uppehålls- och/

12 Statistik från svenska ambassaden i Bangkok, i mejl från Jessica Rundblom, första sekreterare 
vid ambassaden, 6/9, 9/9 2011.

13 Av bärplockare som kommer till Sverige med turistvisum från länder utanför Norden/EES- och 
EU-området behandlas här bara thailändare. Men utöver från Thailand har också en mindre grupp 
kommit från Ukraina. För dem gäller samma problematik som för thailändare.
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eller arbetstillstånd en form av ”papperslösa arbetare”, med det menas just per-
soner som arbetar i Sverige men. I detta fall saknar arbetarna arbetstillstånd.

En EU-medborgare som i organiserad form arbetar med bärplockning i Sverige 
gör däremot inget olagligt. Han eller hon har full rätt att kräva lön och villkor 
enligt kollektivavtal. Denna person kan också driva detta krav i domstol och 
med stöd av fackföreningar (medan fackföreningarna idag har små lagliga möj-
ligheter att hjälpa en papperslös arbetare).

En annan skillnad mellan thailändare med turistvisum och EU-medborgare 
är att thailändarna i allmänhet är mer psykologiskt och socialt utsatta. De har 
rest längre för att arbeta, deras löner i hemlandet är i allmänhet betydligt lägre 
än inom EU:s låglöneländer och de har förmodligen sämre kunskaper om vilka 
lagar och regler som gäller i Sverige. De thailändska plockarna tar sammanta-
get en större personlig risk och är betydligt mer utsatta.

Denna analys gör även Junya Yimpraset, ordförande för den thailändska orga-
nisationen Migrant Workers Union. Hennes erfarenhet är att det är de asiatiska 
bärplockarna som blir utnyttjade och lurade: 

– De vet minst om lagarna och de har ingen möjlighet att åka hem om det visar 
sig att de utlovade villkoren inte stämmer.

Junya Yimpraset ser också en fara med att den fria turistplockningen ökar på 
bekostnad av plockning med anställda:

– Arbetarna blir ännu mer oskyddade. Det är detta system som länge använts 
i Finland och där har exploateringen av de thailändska bärplockarna snarast 
varit värre än i Sverige, säger hon, och hänvisar till den film som hon tagit fram 
och som skildrar villkoren för thailändska bärplockare i Finland.14  

En liknande bild ger Per Holmström, ombudsman vid Kommunal. Han berättar 
att förbundet rekryterat några få medlemmar bland de thailändska plockarna 
under 2011, men alla har varit plockare som varit anställda av bemanningsfö-
retag. Kommunal har också varit involverad i en förhandling som gällde ersätt-
ning till en plockare som blev uppsagd. 

– Däremot är det väldigt svårt för Kommunal att nå turistplockare, vi vet inte 
var de finns och vi har få juridiska verktyg för att hjälpa dem, säger Holm-
ström.15

En slutsats är uppenbar: Risken finns att både asiater med turistvisum och 
medborgare från andra EU-länder utnyttjas av företag eller grupper som bedri-
ver organiserad bärplockning. Men riskerna är ännu större att de asiatiska 
plockarna ska råka illa ut.

14 Intervju med Junya Yimpraset, 5/9, 10/9 2011. Filmen heter: Thai berry-pickers in Lapland (2011). 
Se: http://vimeo.com/27191024

15 Intervju med Per Holmström, Kommunalarbetareförbundet, 5/9 2011.

5. Grossistföretagen

Av de bär som plockas för att säljas kommersiellt hamnar de flesta hos något 
av de fyra stora grossistföretagen16 17: Olle Svenssons Partiaffär AB (i dagligt 
tal Finnerödja), Blåtand, Skogsmat (som i sin tur är delägare i Blåtand) och 
Polarica. Dessa grossistföretag har därför ett avgörande ansvar för hur blåbärs-
plockningen går till. 
 
Den förskjutning som har skett av bärplockningen under sommarsäsongen 
2011 har ytterligare ökat grossistföretagens moraliska ansvar. När plockningen 
sker med arbetskraft inhyrd av bemanningsföretag (eller ännu hellre med egna 
anställda) finns stora möjligheter till insyn. Migrationsverket har behandlat 
ansökningarna om arbetstillstånd och vet därför var verksamheten bedrivs och 
i vems regi. Dessa uppgifter är offentliga och används av tillsynsmyndigheter, 
kommuner och fackförbundet Kommunal. Det finns följaktligen stora möjlighe-
ter att kontrollera och följa upp verksamheten. Vidare har Kommunal möjlighet 
att besöka plockarna och erbjuda översatt information och medlemskap.

När bärplockningen sker i organiserad form med fria plockare saknas helt 
denna insyn. Myndigheterna vet inte ens om att plockningen bedrivs. Kom-
munal får i regel endast reda på verksamheten om någon skulle slå larm. Även 
när det sker har Kommunal i princip inga lagliga befogenheter för att stödja de 
anställda. Det handlar om kommersiell verksamhet vid sidan av alla kollektiv-
avtal. 

Detta betyder sammantaget att ett stort ansvar faller på grossistföretagen som 
köper upp bären. Swedwatchs granskning visar att grossistföretagen inte alls 
tar detta ansvar.

Martin Engström, VD för Olle Svenssons Partiaffär AB, säger att företaget ”inte 
har, inte kan och inte får” följa upp villkoren för plockare med turistvisum. 
Däremot har han en god överblick av vilka grupper som kommer till Sverige 
utan arbetstillstånd för att plocka bär. Han säger att det handlar om thailän-
dare, ukrainare, balter, polacker, bulgarer och rumäner. Men grossistföreta-
get begär själva inte in dokument som visar villkoren för de fria plockarna. 
Han anser inte att det är gossistföretagets uppgift. Olle Svenssons Partiaffär 
AB köper idag enbart bär från fria plockare. De vill inte riskera att behöva få 
ansvar för den bankgaranti som Migrationsverket kräver för plockare anställda 
i bemanningsföretag.18 

Grossistföretaget Blåtand köper både bär från bärplockarföretag som använder 
sig av bemanningsföretag och från fria plockare. Ulf Hagner, VD för Blåtand, 
menar att det finns många led och mellanhänder i branschen och att det därför 
är svårt att kontrollera villkoren för de fria plockarna. Han har också andra 

16 Endast några av dessa företag använder ordet grossister om sig själva. Exempelvis Skogsmat 
kallar sig själva för producent och använder istället uttrycket grossist för olika företag som utgör 
mellanled mellan dem själv och bärplockaragenterna (som köper bär från fria plockare).

17 Det har samtidigt blivit vanligare att baltiska grossistföretag opererar i Sverige. Exempelvis säljer 
det svenska bärplockarföretaget Norrskensbär sin blåbär till det estniska grossistföretaget Sarek 
Estland.

18 Intervjuer med Martin Engström, VD för Olle Svenssons Partiaffär AB, 5/9, 10/9, 14/9, 16/9 2011.
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betänkligheter mot möjligheten att göra kontroller. Han säger att ”det handlar 
om privatpersoner och dem kan man inte kontrollera, det är en omöjlig uppgift 
för våra ombud”. Ulf Hagner påpekar också att varken Skatteverket eller några 
andra myndigheter ställer krav på att grossisterna ska kontrollera de fria plock-
arna.19

Även Hans Olsson, VD för Skogsmat, menar att branschen har många mellan-
händer och att grossistföretagen inte kan fungera som poliser och kontrollera 
om arbetarna har visum och arbetstillstånd. Skogsmat köper idag enbart bär 
från fria plockare.20

Tommy Innhala, VD för Polarica, berättar att företaget både köper bär från fria 
bärplockarföretag som hyr arbetskraft av asiatiska bemanningsföretag och från 
fria plockare. Han berättar att grossistföretaget utvecklat system och riktlinjer 
för att följa upp verksamheten. I det syftet har företaget också anlitat etikfö-
retaget Norska Veritas för att utveckla rutinerna. Även ICA har gjort en etisk 
utvärdering av företagets verksamhet. Enligt riktlinjerna ska företaget följa 
upp villkoren för utländska plockare. Det handlar om att kontrollera att de fått 
ersättning enligt kollektivavtal, men också att boendet är acceptabelt, att de 
bilar som används för att transportera arbetarna är säkra etc.21 

 
6. Fältstudie i blåbärsskogen

Swedwatch har under en fältstudie besökt fem platser och intervjuat ett tjugo-
tal personer – plockare med arbetstillstånd, plockare utan arbetstillstånd och 
uppköpare. Synen på branschen skiljer sig helt mellan uppköpare som anlitar 
plockare med arbetstillstånd respektive så kallade fria plockare utan arbetstill-
stånd. 

Uppköpare som använder plockare med arbetstillstånd vill ha en reglerad 
bransch med garanterad minimilön för plockarna. Uppköpare som använder 
fria plockare anser trots mycket kritik att garanterade minimilön är oviktigt, att 
plockarna bör få göra som de vill.

6.1. Plockare med arbetstillstånd anställda av 
bemanningsföretag

Suchat Longchan och Phairot Ruesa plockar åt uppköparen Norrskensbär, som 
anställt dem via det thailändska bemanningsföretaget Sin Sunshine. De bor 
på en förläggning, en gammal skola, i Stensträsk någon mil från Jörn i Väster-
bottens inland. Laget består av cirka 15 plockare, nästan bara män. Det gäller 
generellt – nästan bara män plockar. 

En TV med en thailändsk konsert på DVD rullar på högt ljud i matsalen, där 
plockarna får middag och frukost. De äter, enligt arbetsgivaren Norrskensbär, 
0,8 kg torris per person och dag och 0,8 kg kyckling per person och dag, alltså 

19 Intervjuer med Ulf Hagner, VD för Blåtand, 14/9, 16/9 2011.
20 Intervjuer med Hans Olsson, VD för Skogsmat, 11/9, 13/9 2011.
21 Intervju med Tommy Innhala, VD för Polarica, 12/9 2011. 

stora mängder. Maten (varm thailändsk mat som lagas av anställda kockar) 
ingår i det pris på cirka 150 kronor per dag som plockarna betalar för sitt uppe-
hälle. De sover ungefär 15 stycken i vart och ett av de gamla klassrummen.

Lägret har två kockar, en mekaniker och en så kallad camp leader, en bärplock-
arveteran som avgör var man ska plocka men inte plockar själv. Lagen ger sig 
ut i gryningen och kommer tillbaka vid klockan 17 eller 18 för att få dagens bär 
invägda och antecknade. De kan åka ut så tidigt som klockan fyra på morgonen. 
Det ger en cirka 12 timmar lång arbetsdag. Plockarna tillryggalägger cirka 7-10 
kilometer i skogen medan de plockar. Den sträckan går de alltså böjda. 

Plockarna åker i VW Caravelle-bilar, cirka tio år gamla, som Norrskensbär 
tillhandahåller. Bärbranschen har fått kritik för att för många plockare åker i 
samma bil, och ofta utan bälten. Att många åker i samma bil kan uppmuntras 
av att plockarna betalar bensinen själva.

Suchat Longchan har tjänat 46 000 kronor på två månader före avgifter. Han 
betalar 150 kronor per dygn för mat och bostad. Avgifterna totalt är cirka 
16 000 kronor för resa och visum, mat och boende för 9 000 kronor. Det blir 
alltså cirka 21 000 kronor, före avdrag för mat, logi och bensin. Det är ett av de 
sämre resultaten bland plockarna. Men så är det hans första år också, berättar 
han.

Phairot Ruesa uppger samma inkomst, 26 000 kronor före avgifter. Det ger en 
timlön som motsvarar 53 kronor, räknat på sju veckor, sju dagar i veckan och 
minst tio timmar om dagen. Tufft, men relativt sett är det en bra lön, anser han 
– i Thailand tjänar en bonde cirka 200 baht om dagen under risskörden, eller 
mindre än 50 kronor om dagen. 

Thongbai (han vill inte säga sitt efternamn) är från Chang Mai. Han har plockat 
i drygt två månader, hela säsongen, och fått cirka 50 000 kronor före avgifter. 
Det är ett mycket bra resultat, ett av de bästa på lägret. Men Thongbai är inte 

Matsalen i den gamla skolan i Stensträsk i Västerbottens inland. Den thailändska maten 
ingår i det pris på cirka 150 kronor per dag som plockarna betalar arbetgivaren Norrskens-
bär för sitt upphälle. Under porträtten på den thailändska kungen och drottningen snurrar 
en DVD med en thailändsk konsert på hög volym.
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nöjd med att han inte fritt fått välja var han ska plocka – det avgör arbetsgiva-
ren. Tillgången på bär varierar starkt över landet och plockarna lägger mycket 
möda på att läsa terrängen och leta bra ställen. En bra placering kan alltså göra 
stor skillnad för inkomsten, enligt honom. 

Pornchai Wong Thongluea leder företaget Sin Sunshine, som rekryterar plock-
are i Thailand. Det är det näst största bemanningsföretaget i Thailand med 559 
plockare i Sverige, de flesta hos Norrskensbär. Siam picking services är större, 
med cirka 1 500 plockare. Han tillbringar två veckor i Sverige med att se till 
sina plockare. 

Plockarna rekryteras via kontakter – att sätta in en annons i tidningen vore 
omöjligt. Det skulle locka tusentals sökande. Plockarna är nästan alltid de 
samma, de som anses skickliga och pålitliga, uppger Thongluea.

Plockarna är nästan alla från provinsen Chaiya Phum, speciellt distriktet 
Kaeng Khro i nordöstra Thailand. Plockarna känner varandra och kommuni-
cerar mycket med dem där hemma – i bland ringer man hem för att höra vad 
andra plockare sagt om bärtillången i olika delar av inre Västerbotten, enligt 
Thongluea. 

De arbetare som har klagomål mot Sin Sunshine kan vända sig till thailändska 
arbetsmarknadsdepartementet, Departement of Employment. Den åtföljande 
förhandlingen brukar då kosta företaget cirka 10 000 baht. Sin Sunshine har 
därmed ett intresse att anställa personal som trivs och inte ställer till kost-
samma klagomål, hävdar  Thongluea. 

Singa Oraphim och Sommit Muangkrathok arbetar på ett uppköpsställe i 
Lycksele. De har arbetstillstånd via företaget Siam Picking Services, som de 
visar upp utan bli ombedda, men bor inte i någon förläggning utan hos Som-
mits syster, som har uppehållstillstånd i Sverige, och bor i huset intill. Singa 
och Sommit berättar att de ska få betalt vid slutet av månaden och litar på det. 
Sommit kan inte skriva sitt namn på engelska. Det är ovanligt att plockarna är 
analfabeter på sitt eget språk, men få eller ingen talar engelska, de kan ibland 
inte sms:a eller använda bankomatkort, uppger alla uppköpare i studien. 

6.2. Företrädare för bärplockarföretag som hyr 
arbetskraft från asiatiskt bemanningsföretag 

Örjan Berglund äger Norrskensbär och driver det tillsammans med sin sambo 
Catarina Lundberg. Norrskensbär tar in 2 500 ton bär i år. Norrskensbär har 
cirka 15 egna anställda. Omsättningen blir cirka 55 miljoner och vinsten cirka 
1,2 miljoner efter skatt. 

De anlitar plockare med arbetstillstånd och garanterar minimilöner. De bör-
jade år 2003 och har nu 730 plockare. Företaget gjorde en vinst på 700 000 
förra året, en relativt liten summa. Men i år blir det klart bättre, bolaget har 
högre kostnader men flera plockare och fler skickliga plockare. Avgörande för 
lönsamheten är inte bärpriserna eftersom företaget varje år har ungefär samma 
marginal mellan inköpspris och försäljningspriset till grossisterna, utan kost-
naderna och plockarnas skicklighet, enligt de två ägarna till Norrskensbär. Det 
fluktuerande bärpriset innebär däremot enorma risker för plockarna. På två år 
har det gått upp 300 procent, vilket är utmärkt just nu, men också antyder att 
priset kan sjunka lika snabbt igen. Plockare utan arbetstillstånd och därmed 
utan minimilön riskerar att förlora på sin resa till Sverige, enligt paret.

Branschens grundläggande problem, anser Örjan Berglund och Catarina Lund-
berg, är att grossisterna inte tar del av de ekonomiska riskerna. Det är inte 
rimligt att uppköparna, eller ännu mindre plockarna, ska behöva stå för alla 
kostnader ett dåligt bärår med låga bärpriser och få bär i skogen, anser de.

Bärplockare i bilolyckor

Under sommaren 2011 inträffade två bilolyckor när thailändska bärplockare 

transporterats i milsvida skogsområden för att plocka bär. Den första olyckan 

skedde i början av september utanför Stugun. Två thailändska plockare ska-

dades. Vid den andra olyckan, utanför Åsarna den 17 september, voltade 

minibussen och hamnade på taket med åtta thailändska plockare. Två av 

plockarna skadades allvarligt.1 I båda dessa fall var plockarna anställda av 

bemanningsföretag som hyrde ut arbetskraft till bärplockarföretag (Euro 

Apartment respektive PDR i Lappland). Olyckorna ställer frågor om hur 

trafiksäkra transporterna är för de utländska bärplockarna. Som tydligt 

framgår av Swedwatchs fältstudie bör reglerna för transporter skärpas för 

plockare anställda i bemanningsbranschen. Med det nuvarande systemet, 

där plockarna själva får betala transporterna, stimuleras de att ta stora ris-

ker. Men olyckorna sätter också strålkastarljuset på skillnaden i villkor mel-

lan anställda plockare och de som rekryterats till Sverige som fria plockare. 

De anställda plockarna är försäkrade och det finns en arbetsgivare som har 

ansvar för transporterna. När det gäller de fria plockarna saknas alla försäk-

ringar och det finns ingen ansvarig arbetsgivare. År 2008 omkom en fri thai-

ländsk plockare under en transport utanför Nattavaara. Hans anhöriga blev 

helt utan kompensation.2

1 Två allvarligt skadade när bärplockare voltade, Östersundsposten, 
18/9 2011.

2 Intervju med Catarina Lundberg, Norrskensbär, 19/9 2011
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I och med kravet på minimilön finns numera en tydlig 
avigsida för uppköpare som anlitar plockare med arbets-
tillstånd  – de måste betala minimilönen även om det inte 
kommer in bär. Grossisterna borde vara med och ta en 
del av den risken, anser paret. Det har dock delvis skett 
i Norrskensbärs fall, berättar de. Grossisten Sarek (est-
ländskt), som köper Norrskensbärs skörd, bemanningsfö-
retaget Sin Sunshine och Norrskensbär har i år skrivit ett 
nytt avtal om att fördela kostnader om det blir ett dåligt 
bärår, säger Catarina Lundberg.

– Principen är att om rekryteringen är dålig tar Sin 
Sunshine kostnaden, om plockningen är dålig tar Norr-

skensbär kostnaden, och vid allmänna problem träder grossisten Sarek in. Det 
är i alla fall en klar förbättring, menar hon.

2011 är ett bra bärår, enligt Örjan Berglund och Catarina Lundberg. Deras 
genomsnittsplockare tjänar cirka 60 000-70 000 kronor. Plockarna är oftast 
bönder som sätter sitt ris innan de åker till Sverige och utnyttjar dödsäsongen 
till att plocka bär i Sverige. De ekonomiska incitamenten att plocka bär i Sve-
rige är alltså mycket höga. Dels är lönen hög, dels ersätter den arbetslöshet, 
berättar paret. 

Bärindustrin kan bli än större: Bärmarkerna räcker till dubbelt så många 
bemanningsplockare, 4 500, mot nuvarande cirka 2 200, om man täcker in 
hela landet, enligt paret.

6.3. Uppköpare av bär från fria plockare

Uppköpare som använder fria plockare har fått hård kritik, bland annat för att 
de inte tar något arbetsgivaransvar för plockarna. De anser ofta att garanterad 
minimilön är oviktigt, att plockarna bör få göra som de vill, och att problemet 
egentligen är de thailändska bemanningsföretagen. 
 
Plockare vid ett uppköpsställe i Lycksele är mycket försiktiga med vad de säger 
och pratar enligt tolken om mycket, men helst inget om pengar – kanske för att 
de inte vill medge att de är fria plockare, kanske för att ägaren Andersson (fin-
gerat namn) kommer till platsen under Swedwatchs besök. Han vill först inte 
att vi ska få prata med plockarna, men ger sig efter en stund.  

– Branschen är rutten, säger Andersson, men förklarar inte hur. Enligt Anders-
son har en konkurrent satt en övervakningskamera på andra sidan gatan för att 
spionera på deras arbete. Han vill inte bli intervjuad utöver detta.

Hans konkurrent Svensson (fingerat namn) hävdar att skälet till Anderssons 
ovillighet att prata med Swedwatch är att Andersson är ekonomisk brotts-
ling. Anderssons bolag betalar två-tre kronor över andras inköpspris, trots 
att marginalen mot grossisten brukar vara 1,50 eller två kronor. Anderssons 
bolag borde alltså gå back på varje kilo bär de köper, enligt Svensson. Det 
kan bara förklaras med svarta pengar. Bolagets bilar är tagna i beslag av polis 
utomlands. Cirka 10 personer arbetar med plockning och vägning och med att 
köpa bär från andras plockare, alltså plockare som någon annan uppköpare 
tar ansvar för. Andersson tjänar alltså pengar på bären men utan att ta något 
ansvar för plockarna om något går snett.

Bo – han vill inte säga sitt efternamn – är bäruppköpare i Norrbotten. Han 
köper bär av så kallade fria plockare, som är i Sverige utan arbetstillstånd. 
Enligt honom är problemet inte hur de fria plockarna behandlas utan tvärtom 
hur plockare med arbetstillstånd behandlas av de thailändska bemanningsföre-
tag som förmedlar deras arbetskraft till svenska bärföretag. 

Bo är arg över vad han kallar beskyllningarna och skitsnacket mot honom. För 
ett antal år sedan vann han en stor vinst på trav och blev genast beskylld för att 
ha tjänat sina pengar svart på att lura plockare, berättar han. Bo anser att han 
i själva verket inte tjänar särskilt mycket på bären. Hans marginal på varje kilo 
bär är en krona före skatt, och knappt femtio öre efter, enligt honom själv. 

– Det blir inte mycket över. Men jag vet ju att plockarna inte har det alltför bra 
ställt och att många är beroende av dem och deras arbete, hemma i Thailand. 
Mitt arbete är också ett slags social inrättning, säger han. 

Själv köper Bo sina bär och betalar sin skatt, hävdar han. Det är bara att kliva 
på och kontrollera räkenskaperna, menar han. Förtjänsten för de fria plock-
arna är dessutom goda, enligt honom. De stoppar alla pengar direkt i fickan och 
kan till slut tjäna 40 000 konor på en sommarsäsong. Flygbiljetten till Sverige 
kostar 7 000-8 000 kronor, de bor så billigt man kan, och har enbart utgifter 
för mat och telefonkort, enligt Bo. Problemen är i stället, enligt honom, beman-
ningsföretagen. 

– Man ser ofta plockare som trängts i hop sex-sju stycken på något truckflak, 
helt utan bälten. De krävs på cirka 20-22 000 kronor för flygbiljetten från Thai-
land. Hur kan en biljett gå upp från 7 000 kronor till 22 000? undrar Bo. 

– Plockarna får betala minst 150 kronor natten för boendet till bemanningsfö-
retagen, det vill säga 4 500 kronor i månaden. Då är utgifterna totalt minst 
31 000. När de dessutom ofta får lite betalt per kilo blir det i princip omöjligt 
att plocka ihop till en vinst, det kan vem som helst räkna ut, menar Bo. 

Enligt Bo är den minimilön som plockare med arbetstillstånd är garanterade 
i praktiken inte ett skydd för plockarna utan bara ett riktvärde för hur mycket 
bemanningsföretagen minst måste klämma ur sina bärplockare för att affä-
rerna ska gå runt. 

– I Thailand har bemanningsföretagens folk åkt runt i byarna och sagt att 

Örjan Berglund och Catarina Lundberg driver Norrskensbär. De   
anlitar plockare med arbetstillstånd och garanterar minimilöner.
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bären är stora som apelsiner. Inte konstigt att minst 13 före detta plockare tagit 
livet av sig i Thailand senaste året, säger Bo. Han fortsätter:

– Alla i trakten vet om hur handeln fungerar, men ingen gör något. I sådana här 
bygder är alla släkt eller vän med alla och ingen vågar trampa någon på tårna. 

Bos inköpsställe är en liten sliten butik med en stor våg utanför, dit en skåpbil 
med fyra thailändare anländer. De är fria plockare. De har ett par stora säckar 
med många liter lingon i bakluckan. De är vänliga, men talar inte engelska, vill 
inte bli fotograferade och inte tala om vad de heter i efternamn, och Bo, som 
talar en hel del thai, vill inte översätta mer än några ord. Han har inte tid att stå 
och prata skit, säger han.

Plockarna är en familj från norra Thailand, mamma, pappa och två vuxna barn, 
och att de bor i en husvagn. De vill inte säga sina namn eftersom de då är rädda 
att inte få komma tillbaka nästa år, enligt Bo.

De lastar av och Bo tar en skopa och måttar upp tio kilo i en stor plastback och 
sedan tio kilo i 17 likadana backar. 

– Jag betalar kontant. Det är en fördel för dem, de behöver inte som hos ett 
bemanningsföretag vänta på att få betalt i slutet på månaden eller säsongen och 
kanske bli lurade, säger han. 

Familjen har fått ihop lingon för 2 890 kronor, att dela på fyra. De här fyra 
plockar på turistvisum utanför lagens gränser, medger Bo. 

– Men det är så man gör, helt enkelt, lagen borde ändras och plockningen släp-
pas fri, tycker han.

Om Bo organiserat plockarnas resa till Sverige skulle man kunna hävda att han, 
borde ta ett arbetsgivaransvar för dem och garantera dem en minimilön. Men 
Bo säger att han inte har med dem att göra. Hur visste den thailändska familjen 
då vart den skulle åka? 

– Jag handlar ju helt öppet och betalar bra så det är klart att ryktet sprider sig, 
säger Bo. 

Anonyma beskyllningar

Swedwatch har genom det sammantagna arbetet med intervjuer mött 
påståenden om grova oegentligheter inom bärplockarbranschen. När det 
gäller dessa uppgifter vill dock alla uppgiftslämnare vara anonyma, av rädsla 
för repressalier. Vi har för säkerhets skull valt att summera påståendena 
utan att ange källorna. Swedwatch tar inte ansvar för sanningshalten, men 
anser ändå att det finns starka indikationer för att tillsynen av branschen bör 
stärkas. Följande påståenden återkommer:

• Uppköparna anser att grossisterna pratar ihop sig och driver ner mar-
ginalerna så mycket det går. Om uppköparna tjänar pengar, så sänker 
grossisterna priset i ett kartelliknande samarbete.

• En grossist använder systematiskt uppköpare som varit straffade. Vissa 
äger sitt företag men är i praktiken rena målvakter. 

• Uppköparna klagar på att konkurrerande uppköpare köper bär från 
”deras” plockare. Detta kallas i branschen för att vara bärpirat. På så sätt 
slipper uppköparen att ta ansvar för plockarna och att garantera deras 
minimilön. Bärpirateri sker ibland i stor skala. 2009 försvann en grupp 
plockare helt från sin anställning, för att jobba åt en annan uppköpare 
än den som ordnat deras resa, redan på Arlanda. Ibland erbjuds grupp-
chefer provision på att sälja bär i smyg till ”fel” bolag. 

• Ett sätt att skattefuska är så kallad upplistning, att uppköparen redovisar 
att han eller hon betalat ett högre pris för bären än det verkliga, t.ex. 
29 kronor i stället för 28. Därmed undantar uppköparen en krona från 
beskattning för varje inköpt kilo. Plockarna ska visserligen godkänna 
listan med sin signatur, men arbetsgivaren lämnar kolumnen för priset 
tom, vilket plockarna inte tänker på, eller inte vågar anmärka på. 

• Uppköpare med bemanningsföretag ser till att plockarna stannar något 
kortare än två månader. Detta för att slippa garantera minimilön för mer 
än en månad. På så vis halverar de det tillgodohavande de måste visas 
upp. Till det kommer annan ekonomisk brottslighet, som svarta löner till 
anställd personal.

• Det har hänt att konkurrenter manipulerat media genom att låta maske-
rade plockare säga till media att de inte fått lön av konkurrenterna. 

• I Thailand förekommer korruption och att presumtiva plockare blir 
lurade att betala för att få komma med på de lukrativa resorna till Sve-
rige, utan att få något för pengarna.
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7.Slutsats

Parallellt med nedgången av bärplockare inhyrda av asiatiska bemannings-
företag tyder mycket på att det har skett en uppgång av de fria plockarna. Ett 
tecken på det är att grossisternas inköp av blåbär endast minskade en aning 
2011 jämfört med 2010. Eftersom de anställda plockarna samtidigt halverades 
tyder det på att fler bär kommer från annat håll. Vidare vittnar flera av före-
trädarna inom branschen om det förefaller som antalet fria plockare har ökat. 
Däremot är det inte möjligt att avgöra hur stor denna ökning har varit. Enligt 
tidigare bedömningar har det kommit ungefär 1 000 plockare med turistvisum 
från Asien årligen.22 Den siffran har förmodligen ökat 2011, men det kan också 
handla om en ökning av fria plockare från EU-området.

Det finns ingen registrering av fria plockare. Bland de fria plockarna ryms både 
de som säljer några få kilo bär och de som arbetar med bärplockning på heltid 
under hela säsongen.

Den övergripande bild som vi får när det gäller exploatering av utländska 
bärplockare är att en stor del av problemen flyttats från företag som anställer 
plockare via bemanningsföretag till företag/grupper som organiserar plockning 
med fria plockare. Vi har fyra belägg för detta. För det första är det den bild 
som förmedlas av de inom branschen som vi intervjuat (involverade företag 
och myndigheter). För det andra har de fall av utnyttjande som rapporterats i 
media uteslutande handlat om fria plockare. För det tredje bekräftas detta av 
de intervjuer som vi själva har utfört med anställda plockare och fria plockare. 
För det fjärde rapporterar företrädare för Kommunal i Norrbotten om att ”det 
funnits många hundratal fria plockare från Thailand enbart i trakten av Över-
kalix och att de är oroade över utvecklingen”.23 

Vår slutsats är att Migrationsverkets skärpta regler för bärplockarföretag som 
använder asiatiska bemanningsföretag har lett till en viss uppstädning. Istäl-
let har problemen, liksom flera av skumraskföretagen, förflyttats över till den 
organiserade fria plockningen.24

Här finns dock flera reservationer. Fortfarande förekommer det allvarliga pro-
blem bland företag som använder bemanningsföretag. Enligt företrädare för 
Kommunal i Norrboten har de thailändska bemanningsföretagen inte alltid 
kunnat visa arbetarnas kontrakt. Bemanningsföretagen har skyllt på att kon-
trakten blivit kvar i Thailand.25 Detta stödjer slutsatserna i Swedwatchs tidigare 
rapport: att Migrationsverkets skärpta regler var ett steg i rätt riktning, men att 
regleringen var otillräcklig. Den slutsatsen står fortfarande kvar. 

En annan reservation gäller den fria plockningen. Den är av väldigt olika 

22 Den siffran hörrör från flera källor inom branschen. Se Swedwatchs tidigare rapport ”Mors Lilla 
Olle – Så exploateras asiatiska bärplockare i de svenska skogarna”, sid 21, samt ”Forced Labour in 
Sweden? The Case of Migrant Berry Pickers”, Woolfson, Charles mfl, 2011, sid 10.

23 Intervju med Inga-Britt Svensson, ombudsman för Kommunal i Luleå, 20/9 2011.

24 För en likartad bedömning se Färre bärplockare i år – men bättre arbetsvillkor, Sandra 
Lund, LO-tidningen, 1/7 2011.

25 Intervju med Inga-Britt Svensson, ombudsman för Kommunal i Luleå, 20/9 2011.

karaktär och rymmer såväl fritidsplockning i liten skala som storskalig organi-
serad plockning. Det vore definitivt fel att påstå att hela denna sektor präglas 
av exploatering. Det vi i den här rapporten riktar in oss på är när den fria plock-
ningen är en täckmantel för organiserad plockning, det vill säga när företag/
grupper26 bjuder in plockare från andra länder för att plocka vilda bär. Eller 
uttryckt på ett annat sätt: Det handlar om arbetsgivare som vill slippa ifrån sitt 
arbetsgivaransvar.

En tredje reservation gäller något som fortfarande är märkligt med hela bär-
plockarbranschen, att verksamheten bygger på att ingen plockare betalar skatt. 
Det gäller både bärplockarföretag som hyr in arbetare från bemanningsföretag 
och de fria plockarna. I den förstnämnda gruppen fick bärplockarföretagen till 
sist klartecken från Skatteverket att de skulle slippa betala skatt. I den andra 
gruppen är själva grundpremissen att någon skatt inte ska betalas. Enligt skat-
telagstiftningen ska personer som säljer för mer än 12 500 kr visserligen betala 
skatt. Men enligt Skatteverket känner man inte till att någon person någonsin 
redovisat några sådana inkomster, det är ”inte heller en fråga som Skatteverket 
prioriterar”.27 Skatteverket har också nyligen deklarerat att denna regel enbart 
gäller dem som omfattas av inkomstskattelagen, det vill säga inte för personer 
utanför Norden, EES- och EU-området. Dessutom har en person från annat 
EU-land möjlighet att arbeta i tre månader i Sverige utan att registrera sig 
hos Migrationsverket och utan att betala skatt här (utan ska betala skatt i sitt 
hemland).28 

Under ett helt decennium har svenska Norrlandskommuner haft stora utgif-
ter för att ta hand om utländska bärplockare som utnyttjats och lurats. Det har 
handlat om att ordna förläggning och mat och ibland bidragit till plockarnas 
hemresa. I flera fall har också polisen kopplats in för att reda ut kriminalitet i 
samband med plockning. Här råder en brist på balans. Den svenska offentliga 
sektorn har stora utgifter för bärplockningen, men den offentliga sektorn får 
inte en krona i inkomster. 

Notabelt är att miljöminister Andreas Carlgren, i ett utspel föreslagit att den 
svenska allemansrätten ska inskränkas29, skälet är att markägare ska få ersätt-
ning när deras lantområden används i ”kommersiellt” syfte (läs: bärplockning). 
Vad Carlgren inte uppmärksammar är att den kommersiella bärplockningen är 
en obeskattad verksamhet som hålls under armarna av den offentliga sektorn. 
Men Carlgren ser mer till markägarnas intresse än till den offentliga sektorns. I 
annat fall borde han ha föreslagit en beskattning av kommersiell bärplockning.

26 Om det handlar om arbetsgivare som organiserar arbetet och bjuder in arbetare borde de ha den 
juridiska formen av företag, men i realiteten är det snarare grupper eller nätverk.

27 Intervju med Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, 12/9 2011.
28 Den ideala lösningen vore förstås att bärplockarföretagen själva säsongsanställde de utländska 

bärplockarna. Det skulle skapa en ökad trygghet för plockarna, men då skulle bärplockarna också 
bli skyldiga att betala skatt, vilket också skulle skapa krav på ökade löner.

29 Se: Carlgren redo begränsa allemansrätten, SvD, 9/7, 2011 (www.svd.se/nyheter/inrikes/
carlgren-redo-begransa-allemansratt_6298430.svd).
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8. Rekommendationer

De förslag som presenterades i Swedwatchs rapport Mors Lilla Olle – Så 
exploateras asiatiska bärplockare i de svenska skogarna är på det hela taget 
fortfarande aktuella.30 Samtidigt har exploateringens former förändrats, från 
bärplockarföretag med arbetare anställda i bemanningsföretag till organiserat 
utnyttjande av fria plockare. Det innebär att några av de tidigare kraven har fått 
större betydelse, samtidigt som ytterligare några krav tillkommer. 

I den analys som presenteras nedan är utgångspunkten följande: Hur stoppa 
exploateringen av bärplockare, när den sker genom ett organiserat användande 
av fria plockare från länder utanför Sverige? Tre åtgärder är avgörande:

•	 Grossistföretagen	och	Kommunal	måste	ta	ett	större	ansvar	
Sammanfattningsvis finns vissa ansatser till etiskt ansvar i branschen, men 
alldeles för svaga. Ska det bli ett slut på exploateringen måste grossistföretagen 
följa upp verksamheten ända ner till nivån där plockarna finns. En väg för detta 
är att på allvar utveckla ett system med certifiering. Det utvecklas i Swedwatchs 
förra rapport ”Mors lilla Olle”. Ett första steg är när det gäller fria plockare 
att alltid undersöka hur plockarna rekryterats för sitt uppdrag. Om det hand-
lar om en organiserad rekrytering från ett företag eller grupp som inte vill ta 
sitt arbetsgivaransvar, då bör också grossistföretagen vägra att köpa upp bär. 
Grossistföretagen bör också aktivt undersöka arbetarnas ersättningsnivåer och 
boendevillkor.

•	 Avkriminalisera	arbete	för	papperslösa
De mest utsatta bärplockarna är asiater med enbart turistvisum som rekryte-
rats av ett företag eller grupp för att plocka bär. Dessa plockare är papperslösa 
arbetare. Om de blir utnyttjade och lurade kan de ändå inte få rätt eftersom de 
saknar arbetstillstånd. De riskerar att själva bli anklagade för att vara brotts-
lingar. Detta är en form av arbetsmarknadstrafficking där arbetare luras till 
Sverige för att arbeta under oacceptabla villkor. De arbetsgivare som utnytt-
jar dessa arbetare försöker smita undan sitt arbetsgivaransvar. Det handlar 
inte om några välgörare som drivs av ett socialt patos, utan om jakten på billig 
arbetskraft för att höja profiten. 

Det svenska samhället måste agera med kraft för att motverka att arbetsgi-
vare anställer illegal arbetskraft. En nödvändig åtgärd är att avskaffa straffet i 
utlänningslagen för den som arbetar i Sverige utan arbetstillstånd. Dessutom 
krävs förändringar i LAS som ger den utsatta möjlighet att kräva skadestånd 
av arbetsgivaren för skada, kränkningar och utebliven lön. En sådan lagänd-
ring skulle också göra det möjligt för fackliga organisationer att biträda den 
enskilde.

Förslaget innebär att det fortfarande skulle vara kriminellt för arbetsgivaren att 
anställa personer skrivna utanför EU och som saknar arbetstillstånd. Däremot 

30 Ett undantag är det tidigare kravet på att sänka ribban för skatt på ”fria plockare” från den 
nuvarande nivån på 12 500 kr. Efter Skatteverkets tolkning av lagstiftningen hösten 2011, 
som innebär att denna skatt överhuvudtaget inte gäller för personer utanför Norden/EES-, 
EU-området, blir krav på en sänkning inte längre effektiv.

skulle det inte vara olagligt för arbetstagaren att arbeta. Arbetet för pappers-
lösa skulle avkriminaliseras. Det innebär däremot inte att en person som efter 
prövning i domstol får ut sin rättmätiga lön skulle få rätt att stanna i Sverige. 
Grunderna för permanent uppehållstillstånd finns formulerad i andra delar av 
utlänningslagen.

För bärplockare från andra EU-länder som rekryteras av företag eller grup-
per och som inte erbjuds anställning är villkoren något bättre. Även i detta fall 
handlar det om arbetsgivare som vill slippa undan sitt arbetsgivaransvar. Det 
kan också handla om människohandel, där arbetare blivit bedragna och där 
löften om acceptabla löner och arbetsvillkor inte visar sig stämma. Men dessa 
arbetare har den svenska lagen på sin sida. De har rätt att rätt att resa till Sve-
rige för att arbeta under en treårsperiod. Om det visar sig att det handlar om en 
dold form av organiserat bärplockning har arbetarna rätt att kräva att det blir 
anställda. De kan söka stöd hos facket och de kan vända sig till domstol. När 
det gäller denna grupp handlar det snarare om att det får information om sina 
rättigheter och om att företagen inom branschen tar ett större ansvar.

Förslaget om att avkriminalisera arbete för papperslösa har ett omfattande 
stöd. Båda LO31 och TCO32 stödjer kravet. Flera företrädare för Svenska kyrkan 
driver i linje med detta projekt för att ge papperslösa vård33, företrädare för 
kyrkan har också gått ännu längre och krävt amnesti för papperslösa som levt 
länge i Sverige34.

En skärpt kontroll av företag som i strid med lagen organiserar fri plockning 
skulle också underlätta för mer seriösa företag i branschen. Idag finns en över-
hängande risk för att oseriösa företag konkurrerar ut de mer seriösa.35

•	 Information	till	bärplockarna	om	deras	rättigheter
Det behövs massiv information till bärplockare för att informera dem om sina 
rättigheter och var man kan vända sig om man får problem. Idag når den infor-
mationen till en del de plockare som kommit till Sverige via asiatiska beman-
ningsföretag. Bland annat har fackförbundet Kommunal tagit fram material på 
olika språk och erbjuder en månads gratis medlemskap (men förbundet borde 
erbjuda ett speciellt medlemskap för dem som stannar längre). 

Den övergripande bilden är att en viss men ytterst bristfällig information om 
rättigheter och skyldigheter når en del av de arbetare som är anställda i beman-
ningsföretag. Däremot får de som kommer till Sverige för att plocka bär med 
turistvisum ingen som helst information om rättigheter och var de ska vända 
sig om de får problem. Det gäller även i hög grad dem som i organiserad form 
rekryteras från andra länder inom EU. Det är onekligen svårt att nå denna 
grupp. Men här krävs ett större ansvarstagande från svenska myndigheter, 

31 För LO:s krav se: Papperslösas arbete bör avkriminaliseras.
32 När det gäller TCO se: www.tco.se/Templates/Page1____681.aspx?DataID=7981.
33 Se bland annat följande initiativ från Svenska kyrkan i Göteborg: www.svenskakyrkan.se/default.

aspx?id=756768.
34 Se exempelvis följande uttalande av KG Hammar: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.

jsp?d=22620&a=350159.
35 En artikel på detta tema är Det behövs långsiktiga spelregler för bärplockningen, Tommy Innala 

mfl (dvs skrivit av företrädare inom branschen), SvD Brännpunkt (nätupplagan) 19/9 2011.
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företagen inom branschen och Kommunal. En möjlighet är att alla personer 
som beviljas turistvisum från Thailand under den svenska sommarsäsongen får 
information om att det förekommer en organiserad handel med arbetare från 
Thailand med turistvisum, att detta är olagligt samt att de ändå vet var de kan 
vända sig om de blir utnyttjade, exempelvis till det fackliga centret i Stockholm 
för papperslösa arbetare. 
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