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Förord

Swedwatch har uppmärksammat dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer sedan 
2003, i de svenska bärskogarna sedan våren 2011. Världens medier har kontinuerligt 
rapporterat om asiatiska bärplockare i Sverige som år efter år har varit förtvivlade 
över uteblivna löner, bortkastade pengar, ruinerade familjeekonomier.
 
Swedwatchs rapport i juni 2011 gjordes i syfte att analysera vad det egentligen var 
som hände. Det fanns ett behov av att analysera statens, myndigheters respektive 
företagens ansvar för de gästande bärplockarna. Rapporten blev en av Swedwatchs 
mest uppmärksammade någonsin, vilket visar på det stora engagemang den här 
frågan väcker.

I fjol skärpte Migrationsverket reglerna för utländska bemanningsföretag och kollek-
tivavtal med garanterad minimilön infördes. Swedwatchs uppföljning i oktober 2011 
visade att de nya reglerna medfört en upprensning i den del av branschen som hand-
lade om inhyrda arbetare som var anställda, däremot verkade de ”fria” plockarna öka 
i antal, i den oreglerade delen av branschen. 

Det är unikt för bärbranschen med dessa två parallella system med å ena sidan 
anställda plockare och å andra sidan fria plockare. 

När Swedwatch nu analyserar bärplockarfrågan för tredje gången, efter bärsäsong-
ens slut år 2012, ska sägas att det finns en tendens till förbättring, och goda exempel 
på att bärplockarna har tjänat bra och varit nöjda. Samtidigt är bilden som tecknas 
än mer komplex än tidigare, inte minst på grund av de europeiska bärplockare som i 
stigande antal lurats till skogarna, inte sällan långt innan säsongen ens börjat. Ned-
skräpning , allemansrätten och ansvarsfördelning mellan kommuner och markägare 
har debatterats. Trakasserier och polisanmälningar har förekommit. Aktörskedjorna 
är långa och snåriga med aktörer på olika nivåer från bärplockare via bäruppköpare 
till grossister. Ingen har överblick, ingen instans har ett helhetsgrepp över hur många 
arbetstillstånd som borde beviljas utifrån hur årets tillgång på bär ser ut. 

Klart är att årets tillgång på bär inte räckt åt alla bärplockare. Det har sänkt priserna 
och därmed arbetarnas förtjänster.

Liksom tidigare menar vi att det är rimligt att grossistföretagen tar ett större ansvar 
för bäruppköpen. De har ekonomiska muskler och borde, liksom andra företag med 
leverantörskedjor, ha kontroll på kedjan och bara köpa bär som är plockade under 
goda arbetsvillkor. Glädjande är att en grossist samt dagligvaruhandeln tagit initiativ 
i positiv riktning. Vi fortsätter granska situationen i de svenska bärskogarna tills det 
inte längre behövs.

Henrik Fröjmark, Svenska kyrkan
Michael Toivio, Peace & Love Foundation
Viveka Risberg, Swedwatch

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 upp-

muntra föredömen, sprida kunskap samt driva på och i en öppen dialog samverka med företag i 
Sverige så att näringslivet ägnar större uppmärksamhet åt dessa frågor. www.swedwatch.org.

Peace and Love Foundation arbetar för mångfald i samhället, människors jämställdhet och för 
att motverka diskriminering. Vi tror på varje enskild människas kraft, samt att olikhet är något 
eftersträvansvärt och en tillgång för individen och samhället. Det är de obestridliga mänskliga 
rättigheterna som är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen! Peace & Love Foundation 
är medlem i Swedwatch och har finansierat den här rapporten tillsammans med Svenska kyrkan. 
www.peaceandlovefoundation.nu

Svenska kyrkan är del av världens största nätverk, den världsvida kyrkan. Där pågår ett brett sam-

arbete. Det gäller inte minst jordbruksutveckling, hiv och aids, rättvis handel, katastrofhjälp, förso-

ning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter och kvinnligt ledarskap. Svenska kyrkans 
internationella arbete vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Svenska 
kyrkan är medlem i Swedwatch och har finansierat denna rapport tillsammans med Peace & Love 
Foundation. Se www.svenskakyrkan.se
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1. Inledning

Under de senaste 15 åren har exploateringen av utländska blåbärplockare varit en 
tragisk följetong. Ofta har de tagit lån för att kunna resa till Sverige och kommit till-
baka hem med stora skulder. De har jobbat från tidig morgon till sen kväll, sex dagar 
i veckan. Det är bärplockarna som fått ta alla risker, så när något gått snett eller när 
det funnits för lite blåbär är det arbetarna som har förlorat pengar – inte beman-
ningsföretagen, bärplockarföretagen, grossisterna eller de svenska myndigheterna. 
De arbetare som blivit utnyttjade har framför allt kommit från Thailand, men också 
från Vietnam, Bangladesh, Kina och Östeuropa. 

I juni 2011 publicerade Swedwatch rapporten Mors lilla Olle – Så exploateras asia-

tiska bärplockare i de svenska skogarna. I rapporten beskriver Swedwatch hur asia-
tiska bärplockare utnyttjats i Sverige genom åren och med särskild tonvikt på vad 
som hände sommaren 2010. I rapporten konstaterades att Migrationsverket på flera 
punkter hade skärpt reglerna inför den kommande säsongen. 

Den uppföljande rapporten Mors lilla Olle II – Hur gick det för blåbärsplockarna 

sommaren 2011? kom ut i oktober 2011 och analyserade vad som hade skett under 
säsongen 2011. I synnerhet studerades vad Migrationsverkets nya regler hade fått för 
konsekvenser.

Swedwatch har för avsikt att fortsätta att följa frågan om villkoren för de utländska 
blåbärplockarna i de svenska skogarna. Ambitionen är att komma med en lägesrap-
port varje år. Därigenom kommer det att finnas en samlad kunskap om hur villkoren 
förändras och vilken effekt olika åtgärder har. Uppföljningsrapporterna, som denna, 
koncentrerar sig på att återge nuläget. En detaljerad redogörelse för bakgrund,  regel-
verk och presentation av de olika aktörerna i branschen finns i de två första rappor-
terna som går att ladda ner på Swedwatchs hemsida.1

Syftet med årets studie är framför allt att ge fakta om vad som skett säsongen 2012 
och att analysera de missförhållanden som förekommit. Ambitionen är dock inte att 
djuplodande granska de sociala kontrollsystem som byggts upp av företag som Pola-
rica. Swedwatch hoppas kunna återkomma till detta.

Swedwatchs huvuduppgift är att granska svenska företag i utvecklingsländer och av 
det skälet belystes problemen för icke-europeiska, det vill säga asiatiska bärplockare 
i de första rapporterna från 2011. Men det är inte längre rimligt att utelämna den 
stora grupp bulgariska och andra östeuropeiska plockare som kommer till Sverige 
varje sommar. I titeln på den här rapporten har därför ordet ”asiatiska” bytts ut mot 
”utländska”. 

1 http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/mors-lilla-olle-ar-underbetald-vietnames 
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/djungelns-lag-i-svenska-barskogar
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2. Bakgrund

Olika kategorier av plockare

Vid kommersiell plockning av bär används flera olika kategorier av bärplockare. En 
principiell skillnad finns mellan å ena sidan plockare som har en anställning och å 
andra sidan plockare som inte är anställda men säljer bär som de har plockat (de 
lönearbetar inte utan säljer en vara). Den första gruppen brukar kallas anställda och 
den senare för fria plockare.

Anställda 
plockare

Arbetsgivare är asiatiska bemanningsföretag. 
Bärplockarföretag i Sverige hyr sedan  

arbetskraften.

< 3 mån: 
Schengenvisum och arbets

tillstånd behövs

> 3 mån: 
Uppehålls och arbetstillstånd 

behövs

Fria plockare

Svenska och andra EUmedborgare

Personer med permanent uppehållstillstånd

Asylsökande

Asiatiska turister: turistvisum behövs

Det är unikt för bärbranschen med parallella system: anställda plockare som omfattas av ett 
arbetsgivararbetstagarförhållande, respektive fria plockare. 

1. Bärplockare som är anställda av asiatiska bemanningsföretag och där 

arbetskraften har hyrts av svenska bärplockarföretag. Dessa plockare 
måste ha visum och arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige. De som planerar 
att arbeta med bärplockning i mer än tre månader söker uppehålls- och arbets-
tillstånd. De som planerar att arbeta med bärplockning i mindre än tre månader 
söker Schengenvisum och arbetstillstånd. 

2. Bärplockare från andra EU-länder. Dessa har rätt att arbeta i Sverige och 
kan ta en anställning utan att begära arbetstillstånd. I realiteten har dock EU-
plockarna inte blivit anställda i Sverige utan varit fria plockare. 

3. Bärplockare med turistvisum som kommer från Asien. De har inte rätt 
att arbeta men kan vara fria plockare.

4. Bärplockare med svenskt medborgarskap eller med permanent uppe-

hållstillstånd i Sverige.2

2 2012 finns rapporter om att även asylsökande plockat skogsbär för försäljning. 

Av dessa kategorier bärplockare är det endast den första som har en anställning. De 
övriga kategorierna brukar inom branschen benämnas som ”fria plockare”, de omfat-
tas inte av ett arbetsgivar–arbetstagarförhållande. 

Det unika med bärbranschen är dessa parallella system; med anställda plockare res-
pektive fria plockare. Grovt sett dominerar de anställda plockarna med arbetstillstånd 
i Norrbotten och Västerbotten medan de fria plockarna dominerar i längre söderut, 
som i Västernorrland, Gästrikland, Dalarna och Värmland.3 

I Norrbotten var huvuddelen av bärplockarna 2012 thailändare, anställda av thai-
ländska bemanningsföretag, men även de fria plockare som var där kom överlag från 
Thailand. De hade turistvisum.4

Villkoren för plockarna i dessa två system skiljer sig drastiskt från varandra och 
formerna för exploatering ser olika ut. Inom branschen finns också en konkurrens 
mellan aktörer som använder plockare med arbetstillstånd eller de som använder fria 
plockare. Aktörer som använder plockare med arbetstillstånd kritiserar ofta dem som 
använder fria plockare och vice versa.5

Kategorierna svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige 
behandlas inte i denna studie. Fokus här är villkoren för de utländska bärplockarna, 

3 Telefonintervju, Lundberg, Catarina, Norrskensbär, 4/10 2012.
4 Telefonintervju, Svensson, Inga-Britt, Kommunal i Norrbotten, 4/10 2012.
5 Telefonintervju, Ingesson, Thord, 2/10 2012.

 Antal asiatiska bärplockare som fått arbetstillstånd

Under flera år innan 2009 låg antalet beviljade arbetstillstånd för asiatiska plockare kring 
5000. År 2009 toppar statistiken. Då liksom 2012 pressades priset på blåbär ner till följd 
av det stora antalet plockare. Källa: Migrationsverket.
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som också befinner sig i en mer utsatt situation. De svenskar som plockar bär i kom-
mersiellt syfte är dessutom en liten grupp jämfört med de utländska plockarna.

En omdiskuterad fråga rör nedskräpningen och vem som bär ansvaret för att städa 
upp, kommun eller markägare. Detta diskuteras inte i den här rapporten. Swedwatch 
fokuserar på hur de svenska företagen tar sitt sociala och etiska ansvar för bärplock-
arna, samt hur regelverket ser ut för att skydda dem från att bli utnyttjade och främja 
arbetsrättsligt goda villkor.

Aktörerna i branschen

Asiatiska plockare med arbetstillstånd är anställda av bemanningsföretag med bas i 
hemländerna. Bärplockarna har blivit rekryterade i hemländerna och för det mesta 
har bemanningsföretagen hjälpt plockarna att söka visum vid den svenska ambassa-
den. De asiatiska bemanningsföretagen är i sin tur anlitade av svenska bärplockarfö-
retag. Bärplockarföretagen säljer sedan bären vidare till grossister som i sin tur säljer 
bären till dagligvaruhandel eller exporterar till utländska företag. Huvuddelen av blå-
bären säljs till utländska företag som tillverkar kosmetika och hälsokost.

De fria plockarna säljer bär vidare till småföretag som satt upp bärstationer. Dessa 
företag säljer bären vidare till en eller flera mellanhänder som säljer bären till gros-
sister, som i sin tur säljer dem till dagligvaruhandeln eller exporterar dem.

I båda kedjorna är det grossisterna som har de största ekonomiska musklerna. De 
stora bärgrossisterna i Sverige är Polarica, Olle Svenssons Partiaffär AB (Finnerödja 
är ett av företagets varumärken), Blåtand och Skogsmat.

Migrationsverkets regelskärpning

Inför bärsäsongen 2011 skärpte Migrationsverket kraven på de bärplockarföretag som 
hyr in arbetskraft via asiatiska bemanningsföretag. Två av de nya kraven var av sär-
skild betydelse:

• Att företagen skulle redovisa hur de ska garantera löner ”vid dålig bärtillgång och/
eller till plockare som inte klarar att plocka bär till miniminivå”. Bärplockarföreta-
gen blev tvungna att visa bankgarantier som motsvarade summan för att betala ut 
avtalsmässiga löner. Enligt svensk lagstiftning ska lönen vara så stor att arbetsta-
garen klarar uppehället. När bestämmelsen skrevs motsvarade detta cirka 18 000 
kr i månaden.6 

• Att Migrationsverket krävde att det utländska bemanningsföretaget skulle regist-
rera en ”filial i Sverige”. Skälet till detta var att det skulle vara möjligt för arbetare 
och myndigheter att få tag i en ansvarig arbetsgivare och eventuellt ställa den till 
svars.7

6 Inför säsongen 2012 slöt Kommunal ett avtal med berörda bemanningsavtal.
7 Arbete i Sverige, Migrationsverkets hemsida, 12/7 2012.
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Efter regeländringen uppstod oro bland många bärplockarföretag. Några av proteste-
rade kraftfullt och menade att hela branschen hotades. Bärföretagen var också rädda 
för att bemanningsföretagen, om de etablerade sig i Sverige, skulle bli tvungna att 
betala skatt i Sverige. Bärplockarföretagen bedömde att detta skulle leda till ökade 
utgifter. På den punkten visade sig dock oron obefogad. Skatteverket bedömde inte 
att de berörda bemanningsföretagen hade ett ”fast driftsställe” i Sverige. Därmed stod 
det klart att de inte heller behövde betala skatt i Sverige. 8

Migrationsverkets nya rutiner

De nya reglerna påverkade Migrationsverkets rutiner och kontroller. Så här kom-
menterar Nina Johansson, expert på arbetstillståndsenheten vid Migrationsverket, 
förändringen:

– Vi kontrollerar att villkoren uppfylls innan tillståndet beviljas. Vi undersöker bland 
annat om det finns tillräckligt med pengar för att betala ut löner, samt om det finns 
tillgång till bostäder och fordon.9

Notabelt är att de förändrade reglerna och den förändrade praxisen tillkommit på 
initiativ av Migrationsverket och inte efter politiska initiativ.

Vad hände 2010 och 2011?

Sommaren 2010 fick nästan 5 000 asiatiska bärplockare tillstånd för att arbeta i Sve-
rige. Flera av de svenska bärplockarföretagen lurade arbetarna. Ledningen för före-
taget Lomsjö Bär AB försvann med kassan och arbetarna kunde inte få ut sina löner. 
Massmedia i Sverige och omvärlden rapporterade om missförhållandena. New York 
Times kallade exploateringen för en ”nationell skam” och i Thailand gjordes filmen 
”The bluberry fiasco”.

Sommaren 2011 hade Migrationsverkets nya regler börjat gälla. Syftet var att stävja 
de missförhållanden som funnits tidigare år. Antalet plockare från asiatiska beman-
ningsföretag halverades till knappt 2 500. Istället ökade de så kallade fria plockarna. 
De kom bland annat från Thailand, Bulgarien, Rumänien, Baltikum och Polen.

Många av dessa fria plockare hade rekryterats av företagsliknande nätverk. Dessa  
nätverk organiserade resorna till Sverige, ordnade med platser för tältläger, körde 
plockarna med buss ut i skogarna – men utan att plockarna var anställda. Därmed 
gick plockarna miste om de förmåner och garantier man får som anställd. De hade 
ingen garanterad lön. De var inte försäkrade. Om arbetarna blev lurade eller råkade 
ut för en trafikolycka när de transporteras till bärplockningen var de oskyddade och 
saknade rättigheter. De kunde inte kräva att något kollektivavtal skulle följas och det 
blev svårt för fackliga organisationer att ge dem stöd.

8 Mors lilla Olle , Swedwatch, 2011 & Mors lilla Olle II, Swedwatch, 2011.
9 Oreglerad marknad drabbar bärplockare, Arbetaren, nr 32/2012.

Kommunals bemanningsavtal

I samband med att Migrationsverket ska fatta beslut om arbetstillstånd för de arbe-
tare som vill komma till Sverige via asiatiska bemanningsföretag för att blocka bär, 
får Kommunal möjlighet att komma in med ett yttrande. Kommunals krav är att 
utländska bemanningsföretag som verkar i Sverige ska ha tecknat kollektivavtal, i 
annat fall ska deras ansökan om arbetstillstånd avslås. Det kravet slog igenom inför 
bärsäsongen 2012. De thailändska bemanningsföretag som stod för rekryteringen 
av bärplockare inför säsongen skrev under ett hängavtal, kopplat till det så kallade 
bemanningsavtalet. Enligt Jörgen Gustafsson vid Kommunal slöts sådana avtal med 
ett handfull thailändska bemanningsföretag. 

– Vi skulle ännu hellre haft ett avtal särskilt utformat för bärbranschen. Men Svenskt 
Näringsliv och Almega har sagt nej, kommenterar Per Holmström från Kommunal.10

Bemanningsavtalet innebär att företagen måste garantera bärplockarna en lön på 
18 495 kronor i månaden plus semesterersättning för heltidsarbete oavsett hur 
mycket eller lite bär de plockar.11 Samtidigt finns en ersättning som utgår till arbe-
tarna per plockad liter, den kan variera från år till år. Den fastslagna månadslönen 

10 Telefonintervju, Holmström, Per, Kommunal, 5/7 2012 samt Oreglerad marknad drabbar 

bärplockare, Arbetaren, nr 32/2012.
11 Telefonintervju, Gustafsson, Jörgen, Kommunal, 4/10 2012.

Hur mycket tjänar en bärplockare?

En thailändsk bärplockare anställd av ett bemanningsföretag har en garantilön på 18 
495 kronor i månaden plus semesterersättning. Priset på blåbären ökade en aning under 
säsongen från cirka 12 kr litern till 16 kr litern. Med ett snittpris på 14 kr litern behövde 
en arbetare plocka 1321 liter för att komma upp till minimilönen. Oavsett om en arbe-

tare plockade 500 liter eller 1321 liter blev alltså arvodet detsamma. Men för arbetare 
som kunde plocka mer än 1321 liter per månad blev det möjligt att göra en extra för-

tjänst. En arbetare som plockar två ton blåbär per månad skulle exempelvis tjäna 28 000 
kr. Samtidigt drar bemanningsföretagen bort kostnaderna för visum, flygbiljett och logi. 
En arbetare som plockar bär i en månad brukar få ett avdrag på cirka 20 000 kr, för två 
månader blir det bara ytterligare avdrag för logi, då handlar det sammantagna avdraget 
om cirka 24 000 kr. Summa: Om en arbetare jobbar i två månader och sammantaget 
plockar fyra ton blåbär blir förtjänsten 32 000 kr, det vill säga 16 000 kr per månad. 
(Uppgifterna om kostnaderna för flygbiljetter, visum etc är hämtade från Swedwatchs 
rapport Mors Lilla Olle – Så exploateras bärplockare i de svenska skogarna, 2011.)

Priset per plockad liter är vanligen något lägre för fria plockare än för de anställda. 
Enligt personer i branschen erbjöds de bulgariska plockarna kring 12 kr per liter blåbär. 
Problemet var att många knappt hittade några blåbär alls, de kom innan blåbären hade 
mognat. De hade betalat för att komma till Sverige, nu befann de sig i Sverige utan 
pengar och utan möjlighet att tjäna pengar. Senare under säsongen har det dock funnits 
andra fria plockare som kunnat tjäna pengar. En friplockare som plockar ett ton blåbär 
tjänar följaktligen kring 12 000 kr. Om den personen kommer från ett annat land har 
dock han eller hon själv fått betala resa, visum, logi etc.
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blir därmed en garantilön för dem som inte lyckats plocka tillräckligt med per för att 
nå upp till lönen. Bemanningsföretagen har sedan rätt att dra av för kostnader, det 
handlar om flygbiljetter till Sverige och kost och logi. Exakt hur stor det avdraget är 
kan variera mellan olika bemanningsföretag.

3. Vad hände sommaren 2012?

Sommaren 2012 ökade åter den arbetskraft som hyrdes in från asiatiska 
bemanningsföretag.  En orsak till ökningen var att bärplockarföretagen nu visste att 
bemanningsföretagen inte skulle behöva betala skatt i Sverige (vilket också skulle ha 
ökat utgifterna för bärplockarföretagen). Överhuvudtaget var bärplockarföretagen 
inte längre lika ”skrämda” av Migrationsverkets åtstramning av regelverket.

I början av augusti 2012 hade Migrationsverket totalt sett beviljat 5 762 arbetstill-
stånd för att plocka bär i Sverige. Samtliga arbetstillstånd hade sökts av thailändska 
bärplockare.

Antal beviljade ansökningar per bärplockarföretag år 2012

Sterus Transport AB 158

Euro Apartments AB 589

PDR i Lappland AB 1 600

Västiöns Vilda Produkter 532

Norrskensbär 1 128

Bothnia Bär 150

Sangkarat AB 139

HBL 329

Ransäters Invest 709

Trek Sommarhus i Dorotea 75

Blomskogs Sopp och Bär AB 7

Ståls Plantering och Röjning AB 265

Nordic transaktions AB 81

Källa: Bärplockarstatistik (beställd av Swedwatch), Migrationsverket, 3/8 2012.

De beviljade arbetstillstånden för asiatisk arbetskraft var alltså fler än 2010, då 5 000 
tillstånd beviljades. Men några av arbetarna reste aldrig till Sverige. Det faktiska 
antalet thailändska bärplockare som kom till Sverige sommaren 2012 var omkring 
5 500.12

12 Telefonintervju, Innala, Tommy, före detta vd för Polarica, 2/10 2012. Han uppskattar det 
faktiska antalet inhyrda bärplockare.

Inte bara bemanningsanställda thailändare ökade under säsongen 2012, mycket tyder 
på att även antalet utländska friplockare som befann sig i Sverige under en längre tid 
ökade. Den största gruppen kom från Bulgarien. Samtidigt är uppgifterna om antalet 
fri-plockare osäkra. En stor grupp fria plockare plockar enbart bär vid enstaka till-
fällen. Någon statistik över antalet fria plockare finns överhuvudtaget inte. De inom 
branschen som vågar sig på en gissning menar att det totalt sett handlar om 10 000 
personer13, men då plockar de flesta bär för försäljning bara vid något enstaka tillfälle.

Däremot skedde troligen en viss minskning av turistplockarna från Thailand under 
säsongen 2012. Tre saker tyder på detta. För det första stramade den svenska ambas-
saden i Bangkok åt möjligheten att söka turistvisum under sommaren. Ambassadper-
sonalen insåg att en del av ansökningarna i själva verket handlade om att personer 
som ville arbeta i Sverige. För det andra ökade möjligheten att få plocka bär i Sverige 
genom att arbeta åt ett thailändskt bemanningsföretag. För det tredje vittnar aktörer 
i branschen om att det har kommit färre thailändska plockare med turistvisum.14 Ett 
undantag är möjligen Norrbotten, därifrån finns rapporter om ganska många thai-
ländska turistplockare, men ingen inom branschen vågar ens gissa hur många det 
handlar om.15 

Branschen varnade: Sverige tar emot för många bärplockare

Redan innan årets bärsäsong hade startat skrev Tommy Innala, tills nyligen vd 
(numera i ledningen) för grossistföretaget Polarica, en debattartikel i Aftonbladet. 
Han menade att alltför många plockare var på väg till Sverige: ”Med den mångåriga 
branschkunskap som jag har skulle jag säga att den svenska infrastrukturen för bär-
plockning i dag klarar cirka 4 000 plockare. Nu väntas cirka 6 000 plockare hit. Lägg 
till detta alla fria plockare, både svenska och utländska EU-medborgare, som genere-
rar ett okänt tusental till och jag ser en situation som riskerar att bli kaotisk.”16

Grundvalen för Tommy Innalas uppfattning är något som svenska lagstiftare missat. 
I december 2008 beslutade riksdagen att ta bort den så kallade arbetsmarknadspröv-
ningen, det vill säga den lokala prövningen, om behovet av att importera arbetskraft. 
Prövningen utfördes då av arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter efter att 
företagen lämnat in sina ansökningar om att få använda utländsk arbetskraft. Genom 
riksdagens beslut flyttades rätten att bevilja arbetstillstånd från AMS/Arbetsförmed-
lingen till Migrationsverket. Migrationsverket kan inte bedöma det totala behovet av 
arbetskraft i Sveriges bärskogar från år till år, och fick heller inte i uppdrag att pröva 
bemannings- och bärplockarföretagens seriositet.

Tommy Innala lyfter fram ett reellt problem som har att göra med att behovet av 
arbetskraft avgörs från år till år, utifrån hur stor tillgången är på bär. Varje enskilt 
bärplockarföretag har behov av arbetskraft och hävdar följaktligen just det, men 
ingen instans tar ansvar för helheten. I princip innebär det nuvarande systemet att 

13 En siffra som nämns av Olsson, Hans, vd för Skogsmat AB, telefonintervju 2/10 2012.
14 Telefonintervjuer Innala, Tommy, före detta vd för Polarica, 2/10 2012, Lundberg, Catarina, 

Norrskensbär, 4/10 2012 & Svensson, Inga-Britt, Kommunal i Norrbotten, 4/10 2012.
15 Telefonintervju, Svensson, Inga-Britt, Kommunal i Norrbotten, 4/10 2012.
16 Kaos väntar när 6000 bärplockare anländer, Aftonbladet, 23/7 2012.
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bärplockarföretagen skulle kunna rekrytera hur många asiatiska plockare som helst. 
Låt oss säga att det nästa gång blir 25 000. Myndigheterna skulle ändå inte kunna 
ingripa, inte ens om varje enskilt bärplockarföretag skulle hålla med om att det totalt 
sett handlade om för många plockare.17

Det intressanta med Tommy Innalas kritik var att den kom från branschen själv. Den 
tyder också på att någon form av branschmässig arbetsmarknadsprövning fortfa-
rande behövs. Det är inte rimligt att tillåta en extrem överetablering av anställda i en 
bransch när man vet att resultatet blir att många får resa hem med mager utdelning.

Priserna på blåbär avgörs av tre faktorer: tillgången på blåbär, hur många som 
plockar och efterfrågan. Sommaren 2012 var en hyfsad säsong när det gäller till-
gången på blåbär men det stora utbudet på arbetskraft pressade ner priset på bären.18 
Under 2011 var betalningen per kilo blåbär som bäst uppe i cirka 28 kr, 2012 låg mot-
svarande pris kring 16 kr kilot. För de fria plockarna var ersättningen något lägre.19

17 För en bakgrund till denna lagstiftning se: Mors lilla Olle – Så exploateras asiatiska 

bärplockare i de svenska skogarna, Swedwatch, 2011.
18 Telefonintervju, Innala, Tommy, före detta vd för Polarica, 2/10 2012.
19 Telefonintervju: Lundberg, Catarina, Norrskensbär, 4/10 2012.

Grossisternas bild

De svenska bärgrossisterna har köpt bär både från bärpockarföretag med beman-
ningsanställda och från fria plockare. Alla grossister köper från båda dessa katego-
rier, men proportionerna varierar.

Ulf Hagner, vd för Blåtand AB, säger att man 2012 köpt in ungefär lika mycket 
blåbär från både bärplockarföretag med anställda som från fria plockare.20 Martin 
Engström, vd för Olle Svenssons Partiaffär AB säger att företaget köper 60 procent 
av blåbären från fria plockare och ungefär 40 procent från bärplockarföretagen.21 
Hans Olsson, vd för Skogsmat AB, säger att de enbart köper blåbär från fria plocka-
re.22 Tommy Innala, tidigare vd för Polarica, hävdar att man köper 90 procent från 
bärplockarföretagen och cirka 10 procent från fria plockare.23 I grossistledet betalar 
man i princip lika mycket för bären oavsett om de är plockade av företag eller av fria 
plockare (även om priset kan variera under säsongen). Detta gynnar dem som orga-
niserar fri plockning eftersom de betalar ett något lägre pris per liter bär jämfört med 
vad bemanningsföretagen får betala till de anställda plockarna. Samtidigt bedriver 
bärplockarföretagen en mer storskalig plockning, vilket kan kompensera de högre 
kostnaderna.

Hur försöker då grossisterna kontrollera villkoren för de fria plockarna? Ulf Hagner, 
Blåtand, säger att ”kontrollen är svår att genomföra i praktiken”. Han menar att 
leden i produktionen är många. De fria plockarna säljer, enligt honom, bären vidare 
till bärstationer (små företag), som säljer bären vidare till en eller flera mellanhän-
der (mindre grossister) som sedan säljer till Blåtand. ”Det handlar om mängder med 

20 Telefonintervju: Hagner, Ulf, vd för Blåtand AB, 3/10 2012.
21 Telefonintervju: Engström, Martin, vd för Olle Svenssons Partiaffär AB, 3/10 2012. 
22 Telefonintervju, Olsson, Hans, vd för Skogsmat AB, 2/10 2012.
23 Telefonintervju: Innala, Tommy, före detta vd för Polarica, 2/10 2012.

Invägning efter lång dags arbete i skogen. Dessa thailändska bärplockare arbetade för Lomsjöbär 
i Åsele, som senare gick i konkurs. Ägaren för företaget är fortfarande på flykt från polisen. Bilden 
togs på en augustikväll 2010. Sommaren 2012 ökade åter den arbetskraft som hyrdes in från asia-

tiska bemanningsföretag. Foto: Torbjörn Jakobsson.

Initiativ hos dagligvaruhandeln

Coop och ICA har tagit vissa initiativ för att öka kontrollen av leverantörsleden. Så här 
skriver AnnaLena Dahlberg, kvalitets och miljöchef på Coop, i ett mail till Swedwatch:

”Gällande våra leverantörer av bär har vi påbörjat en dialog med våra leverantörer bla 
om de olika typerna av bärplockare, dvs friplockare och inhyrda plockare. Vår revisor har 
deltagit vid bärupphandlingar för att öka förståelsen för förutsättningarna vid upphand-

ling av bär (och svamp) som är plockade i våra svenska skogar. 

Vårt nästa steg för att förbättra förutsättningarna inför nästa bärsäsong är att göra en 
intern riskvärdering utifrån olika inköpskanaler och värdera vilka krav vi ska ställa, samt 
hur vi ska följa upp efterlevnad av kraven, bla innefattande revisioner och utökad dialog 
med våra leverantörer kring efterlevnad av Code of Conduct.”

(Mail: Dahlberg, AnnaLena, kvalitets och miljöchef på Coop, 10/10 2012.)
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plockare. Hur ska man kontrollera en sådan verksamhet?”24 Martin Engström, Olle 
Svenssons Partiaffär, konstaterar att ”det faktiskt är fritt att plocka bär och sälja 
dem”.25 Hans Olsson, Skogsmat, är inne på samma tankegång. Han säger företaget 
”inte vet vilka som plockat bären och att det är en rättighet att få vara en fri bär-
plockare”. Hans Olsson tycker ”inte att det finns något alternativ till dagens system”. 
Om något ska regleras, säger han, ”så är det arbetskraftsinvandringen, men det är en 
politisk fråga”.26 

Tommy Innala på Polarica är den enda som är uttalat positiv till en bättre kontroll av 
villkoren för bärplockarna. Han menar också att Polarica försöker kontrollera detta. 
För att klara detta köper man endast en mindre del av bären från fria plockare.27

Tommy Innala beskriver också hur Polarica arbetar med kontrollen. Ett viktigt 
instrument är att alla bär som köps upp märks med en datakod. Därigenom blir det 
möjligt att spåra uppköparen. Samtidigt ställer Polarica sociala krav på alla leveran-
törer. I det syftet har Polarica antagit en särskilt bärplockningspolicy (www.polarica.
se/Konsument/Om-Polarica/Ansvarsfullt-foretagande/Barplockningspolicy/). Alla 
leverantörer man använder måste vara godkända av Polarica. Under sommaren 2012 
anlitade Polarica också företaget Veritas för att göra etiska kontroller av leverantö-
rer. Däremot har Polaricas sociala kontrollsystem inte granskats av någon fristående 
bedömare. Det är därför svårt att avgöra hur effektivt det är för att stävja dåliga vill-
kor inom bärbranschen.

Sammanfattningsvis har bärgrossisterna i allmänhet låga ambitioner när det gäller 
att kontrollera arbetsvillkoren för de fria plockarna. Företagsledningarna hävdar att 
en striktare kontroll inte är önskvärd (det är en rättighet att få plocka bär) och inte 
möjlig (det går inte att kontrollera). Enda undantaget är ledningen för Polarica som 
förespråkar en striktare kontroll. 

De fria plockarna

En fråga som väckte stor indignation under bärsäsongen 2012 var villkoren för de 
fria plockarna från Bulgarien.  Redan tidigt under sommaren kom stora grupper av 
bulgariska bärplockare till Sverige. Det finns ingen statistik över exakt hur många 
det handlar om, men bedömare i branschen säger att det rörde sig om ett tusental.28 
Ytterligare fria plockare kom från Baltikum, Ukraina, Polen och Thailand, men utan 
tvekan kom den största gruppen av de utländska fria plockarna 2012 från Bulgarien.29 
(I antal räknat var förmodligen den största gruppen fria plockare svenskar, men de 
flesta av dessa plockade små volymer vid enstaka tillfällen.)

Vittnesmål från bärplockarna och från svenskar som hjälpt utsatta plockare visar att 
bärplockarresorna till Sverige organiserades av bulgariska grupper och nätverk som 
tog ut avgifter utan att anställda plockarna. Ett problem var dessutom att resorna 

24 Telefonintervju: Hagner, Ulf, vd för Blåtand AB, 3/10 2012.
25 Telefonintervju: Engström, Martin, vd för Olle Svenssons Partiaffär AB, 3/10 2012. 
26 Telefonintervju, Olsson, Hans, vd för Skogsmat AB, 2/10 2012.
27 Telefonintervju: Innala, Tommy, före detta vd för Polarica, 2/10 2012.
28 En uppskattning som görs av samtliga intervjuade inom branschen.
29 Den bilden ger alla aktörerna i branschen.

organiserades alltför tidigt på säsongen, blåbären var ännu inte mogna. Så här rap-
porterade Hällpetters Maria Bergström, en av byns Svabensverk frivilliga som stöttat 
bulgariska bärplockare:

”De blev lurade hit av sin bulgariska chef. /… / De kördes hit i buss och dumpades 
i skogen.”30

Mängder med tidningsartiklar illustrerar vad som hände:

”Under gårdagen samsades ett 150-tal bulgariska bärplockare med solbadarna i 
Stockholm, efter att de kommit med chartrade bussar från kommunerna i norr och 
slagit läger ett stenkast från Bulgariens ambassad. Många var trötta och hungriga 
efter veckor av fruktlöst bärplockande.”31

”De sade att det skulle finnas en massa bär, men vi tjänade ingenting och fick leta 
mat i soptunnor. Jag vill bara hem nu. (Intervju med 32-årige Asko från Bulgarien 
som letat bär i Ovanåkers kommun.)”32

30 Bärplockare allt mer desperata, Aftonbladet, 30/7 2012.
31 Bärplockare får bråkdel av pengarna, SvD, 26/7 2012.
32 Ibid

De bulgariska bärplockarnas läger i Mehedeby i norra Uppland sommaren 2012. Några av dessa 
plockare trakasserades av lokala ungdomar i juli. Foto: Joanna Wågström/Arbetarbladet 2012.



 

19
 

18

”60 bärplockare dök i går kväll upp i Svabensverk mellan Hälsingland och 
Dalarna. Hungriga och illa medtagna inhystes de i kapellet och serverades gröt av 
byns frivilligkår som snabbt sattes i hop.”33

”Ett 20-tal bulgariska bärplockare, som sedan några dagar finns utanför den bul-
gariska ambassaden i Stockholm, får ingen hjälp av ambassaden att åka hem. Nu 
vädjar Bulgariens ambassadör till den svenska allmänheten om hjälp med pengar 
till flygbiljetter. Stanko Aleksandrov är en av de bärplockare som övernattar i 
Humlegården i Stockholm. /… / Stanko Aleksandrov säger att han varit i parken i 
ungefär en vecka, sovandes på gatan och utan egen tillgång till mat.”34

I byn Mehedeby i Norduppland slog sig 500 bulgariska bärplockare ned i ett tältlä-
ger på ett kalhygge. Natten mellan den 18 och 19 juli attackerades bärplockarna av 
ungdomar som kastade sten. Vid ett stormöte i byn hävdade ett antal bybor att de var 
oroliga för stölder. Men närpolischefen Örjan Brodin hävdade att ”ingenting tydde på 
att bärplockarna var våldsamma eller farliga på något sätt”.35

Ett antal högerpopulistiska grupper i Sverige använde de bulgariska bärplockarna i 
sin retorik. I nättidningen Avpixlat hävdades i en stor artikel att de bulgariska bär-
plockarna skapat ”kaos” i det svenska samhället. I artikeln slogs fast att de bulgariska 
plockarna ”i många fall är zigenare”.36 

I kölvattnet av erfarenheterna i Mehedeby följde också en debatt om kommersiell 
bärplockning och allemansrätten. En uppfattning är att markägare ska ha rätt till 
ekonomisk kompensation för nedskräpning och nedslitning. Ett argument brukar 
vara att syftet med allemansrätten inte är att främja kommersiell verksamhet. Andra 
fruktar att uppluckringar av allemansrätten leder till underminering av densamma.37

En fråga som inte alls rapporterats om i media har varit villkoren för de thailändska 
friplockarna i Norrbotten. Enligt Inga-Britt Svensson, vid Kommunal i Norrbotten, 
var den gruppen ”inte obetydlig”, men hon vågar inte gissa hur många det handlar 
om. Hon säger vidare att ”risken är stor att de fick arbeta under dåliga villkor, men att 
Kommunal inte har någon möjlighet att agera när de inte har någon anställning”.38

De thailändska plockarna anställda av bemanningsföretag

Den mediala bevakningen av missförhållanden var helt inriktad på de bulgariska 
friplockarna. Därför saknas i stort sett vittnesmål från de thailändska plockarna 
anställda av thailändska bemanningsföretag.
En bild som framträdde i Swedwatchs förra rapport är att de skärpta kraven från 
Migrationsverket lett till att villkoren för de anställda bärplockarna blivit bättre.39 

33 Bärplockare allt mer desperata, Aftonbladet, 30/7 2012.
34 Bärplockare svävar i ovisshet, DN Ekonomi, 19/7 2012.
35 Möte om bärplockarna rörde upp känslor, Arbetarbladet, 20/7 2012.
36 Bärplockare i masslagsmål, Avpixlat, 30/7 2012.
37 Ett typiskt inlägg i denna debatt är Bärplockare och allemansrätten, Dagbladet, 10/8, 2012.
38 Telefonintervju, Svensson, Inga-Britt, Kommunal i Norrbotten, 4/10 2012.
39 Mors lilla Olle II, Swedwatch, 2011.

Till viss del bekräftas den bilden även i år. Uppenbart är att det finns en klyfta mellan 
de anställda och fria plockarna. Flera inom branschen bedömer att ersättningen per 
plockad liter var högre för de anställda plockarna än för de fria plockarna. En av de 
intervjuade bedömer att betalningen till de fria plockarna var ungefär två kronor 
mindre per liter blåbär. Detta trots att de anställda plockarna är garanterade en 
månadslön och omfattas av försäkringar etc.40

Men det finns flera tecken på att även thailändska plockare farit illa denna säsong. 
Junya Yimpraset, ordförande för den thailändska organisationen Migrant Workers 
Union, har i samarbete med Thai Labour Campaign Team41 samlat in uppgifter från 
ett hundratal thailändska bärplockare efter att de återvänt till hemlandet i början av 
hösten 2012. Enligt henne var ungefär hälften av plockarna missnöjda med villko-
ren. Den viktigaste orsaken var att de hade tjänat långt mindre än vad de beräknat 
på grund av det fallande priset på blåbär (”för dem som bara kom upp i minimilön 
blev det inte mycket kvar när de skulle betala för resa och logi”). Andra plockare var 
missnöjda med att de inte kunnat arbeta effektivt på grund att några av de bilar som 
användes var trasiga. Vidare hävdar många att arbetsvillkoren varit lika pressade som 
tidigare år, enligt Junya Yimpraset. Arbetarna har blivit körda med buss ut i skogarna 
tidigt på morgnarna och upphämtade sent på kvällarna. I flera fall har förläggning-
arna varit överbelastade. Enligt Junya Yimpraset kommer de thailändska bärplockar-
nas missnöje nu att lyftas av Labour Campaign Team i Thailand.42

Ytterst få i branschen bekräftar att det funnits något missnöje bland de thailändska 
bärplockarna. Men Tommy Innala, före detta vd för Polarica, säger sig ha hört talas 
om ”klagomål med betalningen”. Men han hävdar att kritiken inte har riktat sig mot 
Polarica utan mot det thailändska bemanningsföretaget K.K.Y Comp Ltd.43

Från Kommunal finns knappt några uppgifter alls om missförhållanden för de 
anställda bemanningsplockarna. Jörgen Gustafsson som har ansvaret för frågorna 
centralt har inte fått några uppgifter om missförhållanden.44 Inte heller Kommunals 
ansvariga i Norrbotten, Inga-Britt Svensson, kan rapportera om några klagomål från 
denna grupp plockare.45 Kjell-Ivan Eriksson, Kommunalombudsman i Västerbotten, 
säger att villkoren för de thailändska bemanningsplockarna har blivit klart bättre. 
Han har besökt flera förläggningar och med hjälp av tolk pratat med många av plock-
arna. På en punkt finns dock vissa ”oklarheter”. Han säger att några av bärplockarna 
varit ”undrande” över den lönesumma som betalats ut. Systemet är också kompli-
cerat, från lönen ska arbetsgivaren dra kostnader för resa, logi och uppehälle. ”Har 
man bara kommit upp till minimilönen blir det inte så mycket kvar”, säger Kjell-Ivan 
Eriksson. Han konstaterar samtidigt att de berörda bärplockarna nu rest tillbaka till 
Thailand och att han inte hört något om fortsatt missnöje.46

40 Telefonintervju, Lundberg, Catarina, Norrskensbär, 4/10 2012.
41 En kampanj som bedrivs av en rad fackföreningar och NGO:s.
42 Telefonintervju, Yimpraset, Junya, Migrant Workers Union, 3/10 2012.
43 Telefonintervju, Innala, Tommy, före detta vd för Polarica, 2/10 2012.
44 Telefonintervju, Gustafsson, Jörgen, Kommunal, 4/10 2012.
45 Telefonintervju, Svensson, Inga-Britt, Kommunal i Norrbotten, 4/10 2012.
46 Telefonintervju, Eriksson, Kjell-Ivan, Kommunal i Västerbotten, 4/10 2012.
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Orsaken i dag till att bärplockarföretagen inte vill direktanställa bärplockare är att 
arbetarna då skulle bli skyldiga att betala skatt i Sverige. Ett sätt att verka för att fler 
blev anställda direkt av bärplockarföretagen vore därför att kräva att även arbetarna 
anställda av de utländska bemanningsföretagen skulle betala skatt i Sverige. Princi-
piellt vore det en riktig väg att gå, men problemet är att det skulle kunna leda till en 
snabb ökning av organiserad fri plockning. En förutsättning för att beskatta anställda 
i de asiatiska bemanningsföretagen är därför att det samtidigt sker insatser för att 
stävja den organiserade fria plockningen. Som nämnts ovan handlar det framför allt 
om att grossisterna måste ta ett större ansvar för att kontrollera villkoren för bär-
plockarna.

Ett stort framsteg är att Kommunal fått igenom att de asiatiska bemanningsföretagen 
måste följa det svenska bemanningsavtalet. Kommunal har också visat engagemang 
genom att besöka förläggningar och intervjua bärplockarna. Samtidigt visar uppgif-
terna från Thailand att Kommunal borde följa upp arbetet genom att samarbeta med 
de thailändska organisationerna Migrant Workers Union och Thai Labour Campaign 
Team. Det är uppenbart att en del av de thailändska bärplockarna uttryckt sitt miss-
nöje först när de återvänt till Thailand. Kommunal borde få uppgifter om detta. 

I början av oktober 2012 redovisade den svenska regeringen att man överväger att 
införa regler som tvingar arbetsgivare att anmäla namnen på dem som kommer till 
Sverige och arbetar. Förslaget skulle även omfatta EU-medborgare och gälla arbetsgi-
vare som utstationerar personer till Sverige i mer än fem dagar. Arbetsgivarna skulle 
anmäla namnen på arbetstagarna till Arbetsmiljöverket. I en kommentar välkomnade 
LO förslaget, men hävdade att man också borde införa böter för de företag som köper 
bär av oanmälda plockare. Dessa förslag ligger helt i linje med Swedwatchs uppfatt-
ning. Ett problem är dock att de endast omfattar bärplockare med en anställning, 
men inte storskaligt utnyttjande av fria plockare.47

Erfarenheten från 2012 visar också på behovet av en arbetsmarknadsbedömning av 
hur många bärplockare från länder utanför EU som det finns behov av. Om varje 
enskilt bärplockarföretag rekryterar arbetare utifrån de egna uppskattade behoven 
finns risken för att det totalt sett rekryteras för många arbetare, vilket oundvikligen 
kommer leda till att många för resa tillbaka till sina hemländer med en låg förtjänst. 

Vad som krävs är att branschen tillsammans med Migrationsverket och de fackliga 
organisationerna sätter upp ramar för hur många bärplockare som det totalt sett 
finns behov av, från år till år. Denna kvot får sedan fördelas till bärplockarföretagen 
grundat på hur många de ansöker om och hur de har klarat av att organisera bär-
plockningen tidigare år. Med ett sådant system skulle det bli en tydligare press på att 
bärplockarföretagen tar sitt sociala ansvar. 

47 Nya regler ska skydda bärplockare, svt, hemsida, 9/10 2012, (www.svt.se/nyheter/sverige/
lo-kraver-hardare-regler-for-baruppkopare).

4. Analys

Den övergripande frågan för att förbättra villkoren för de utländska friplockarna 
handlar om att de ska ha rätt till en anställning när villkoren är anställningslika (det 
vill säga när de har rekryterats av en aktör som också organiserar arbetet, står för 
transporter, köper upp bären etc). För att ta steg i den riktningen krävs att grossistfö-
retagen tar ett betydligt större socialt ansvar. 

Det absolut viktigaste är att ha bättre kontroll över vilka som har plockat de bär som 
de köper upp. Budskapet är inte att de ska bojkotta fria plockare som sådana, men att 
de inte ska köpa bär som är plockade av organiserad fri plockning, det vill säga där 
den fria plockningen bedrivs i stor och organiserad skala och där bärplockarna borde 
ha erbjudits en anställning. Med en anställning skulle också ha följt rätten till en 
garanterad lön, försäkringar, möjlighet att få stöd av fackliga organisationer etc. 

I många år har branschens företrädare utlovat att de ska skärpa sina sociala kontrol-
ler, en del har hänt men mycket återstår. Exploateringen av arbetare fortsätter. Nu 
krävs ett betydligt skarpare ansvar där all kommersiell bärhantering regleras, med 
registrering av alla bäruppköpare och full spårbarhet av varje bärparti. Detta bör ske 
genom ett system med certifiering av arbetsprocessen för industriell plockning av 
vilda bär. Bärplockarföretagen bör ha certifikat som visar att boendevillkor för arbe-
tarna följer lagstiftning och att arbetet bedrivs i enlighet med lagar, avtal och ILO-
konventioner. 

Grossistföretagen i sin tur bör ha certifikat som visar att de köpt bären från certifie-
rade bärplockarföretag. Om de köper bär från mindre bärstationer eller individuella 
plockare ska namnen på dessa registreras. Utanförstående etiska revisionsbolag bör 
genomföra certifieringen. Svenska staten bör bidra med ekonomiskt stöd till att ini-
tiera certifieringsprocessen. Certifieringssystemet blir ett starkt verktyg för att minska 
brottsligheten inom sektorn och det ligger därför i statens intresse. Här har grossist-
företaget Polarica tagit viktiga initiativ för ökad spårbarhet och bättre kontroll. 

En växande svårighet när det gäller grossister är emellertid att flera nya företag är på 
väg in i branschen. Fortfarande dominerar de svenska företag som nämnts tidigare, 
men trenden är att grossister från Finland och Baltikum också börjar köpa upp skogs-
bär i Sverige. Ett exempel på detta är baltiska Sarec som köper blåbär från svenska 
Norrskensbär. Om grossisterna ska stå för en del av självsaneringen måste även dessa 
företag inkluderas.

För att förhindra exploatering av de bärplockare som är anställda av asiatiska beman-
ningsföretag behövs ytterligare skärpningar av regelverket. Erfarenheten från 2012 
visar att konstruktionen med utländska bemanningsföretag är olycklig. Även när 
dessa företag har personer på plats är det svårt att få insyn i verksamheten. Ansvaret 
blir otydligt och bärplockarföretag och bemanningsföretag kan skylla på varandra. 
Rättssäkerheten skulle öka om bärplockarna var anställda direkt av de svenska bär-
plockarföretagen. 
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5. Swedwatchs rekommendationer

• Bärplockarföretagen bör stimuleras att direktanställa asiatisk arbetskraft istället 
för att hyra in personal via bemanningsföretag. Det kan bland annat ske genom att 
inte gynna bemanningslösningen genom att låta den vara fri från skatter. Samti-
digt kan detta endast ske parallellt med att grossisterna får en bättre kontroll över 
den organiserade fria plockningen. I annat fall finns risken att verksamheten för-
flyttas från bärplockarföretag till fri plockning, vilket vore olyckligt.

• Kommunal bör följa upp hur de asiatiska bärplockarna har uppfattat villkoren 
genom att samarbeta med de thailändska organisationer som för stödjer de thai-
ländska bärplockarna, däribland Migrant Workers Union och Thai Labour Cam-
paign Team.

• Det behövs ett helhetsgrepp när Migrationsverket beviljar arbetstillstånd. Aktö-
rerna i branschen bör tillsammans med Migrationsverket bedöma hur många bär-
plockare från Asien det finns behov av. 

• Alla bärgrossister bör ta ansvar för sina leverantörsled enligt gängse praxis som 
bygger på internationella riktlinjer och konventioner, exempelvis FN:s ramverk för 
företag och mänskliga rättigheter. Det innebär att kommersell bärhantering ska 
inkludera registrering av alla bäruppköpare och full spårbarhet av varje bärparti. 
Detta bör ske genom certifieringsprocesser. 

Till kommuner och myndigheter

• Det finns behov av en mer omfattande kontroll av boendemiljöer för arbetarna och 
arbetsförhållande i samband med plockning av vilda skogsbär i industriell skala. 
Kommuner och myndigheter bör i synnerhet bevaka boendevillkoren för de plock-
are som kommit till Sverige med turistvisum. 

• Det måste finnas möjlighet till rättshjälp för migrantarbetare vid juridiska konflik-
ter mellan arbetsgivare och utländska bärplockare.

Till bärplockarföretag och grossister

• Grossistföretagen bör bli mer transparenta och öppet redovisa hur mycket bär de 
köper in per år och av vilka de har köpt bär. 

• Alla bärplockar- och grossistföretag bör upprätta uppförandekoder (codes of con-
duct) som klargör företagens etiska riktlinjer för bärplockning i industriell skala. 
Kontroller bör även göras av tredje part för att säkerställa att koderna efterlevs. 

Avslutningsvis, ett par vägledande principer från föregående rapporter:

•	Sverige ska vara öppet för utländsk arbetskraft, men skälet till att hyra 
utländsk arbetskraft, eller köpa bär av friplockare, ska inte vara att priset är lågt på 
grund av att arbetsvillkor och löner är undermåliga. Tvärtom ska allt arbete som 
bedrivs i Sverige ske under anständiga villkor.

•	Riskspridningen måste bli större. Flera olika händelser kan leda till att blå-
bärsplockningen inte går enligt de förväntade planerna. En sådan är brist på bär, 
en annan att arbetarna råkar ut för kriminell hantering och inte får ut sina löner. 
Bärplockarföretagen, grossistföretagen och myndigheterna måste dela på ansvaret 
för bärplockarna.
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