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1. Bakgrund 

En betydande del av de grönsaker som säljs i svensk handel är plockade av utländska händer. Handeln 

och konsumenterna är beroende av denna arbetskraft. Inom den gröna näringen arbetar många personer 

som är födda i andra länder. En stor del kommer till Sverige under högsäsong för att sedan resa tillbaka 

till sitt hemland. Arbetsmiljöverket (2012) konstaterar att det saknas statistik om hur stor gruppen är, men 

Kommunal uppskattar att det handlar om omkring 20 000 arbetare från andra länder som årligen 

kommer till Sverige för att jobba inom den gröna näringen.  

2. Syfte med studien 

Syftet med denna studie är att klargöra (1) vilka olika anlitandeformer (det handlar inte bara om 

anställningar) som förekommer inom den gröna näringen, (2) beskriva hur vanliga dessa olika 

anlitandeformer är, (3) analysera risker och olika former av exploatering, (4) undersöka gällande 

lagstiftning och regelverk för olika formerna av anlitande, (5) analysera möjliga ”kryphål” och 

”gråzoner”, (6) redogöra för bemanningsdirektivet och utstationeringslagen, avslutningsvis ska studien 

(7) tolka vilka krav Axfood/Martin& Servera kan hävda gentemot leverantörerna utifrån dessa lagkrav 

och regler.  

3. Metod 

Studien bygger på både skriftliga och muntliga rapporter. Rapportskrivaren har i flera år arbetat med 

dessa frågor och under de senaste fem åren gjort en rad intervjuer med arbetare inom den gröna näringen. 

Detta är en del av underlaget. Vidare har 11 nya intervjuer genomförts med företrädare för Skogs- och 

Lantarbetsarbetsgivareförbundet (SLA), företagare inom den gröna näringen samt med lokala företrädare 

för Kommunal. Därutöver ligger skriftligt material till grund för rapporten. Dessa redovisas 

litteraturförteckningen.  

I studien används uttrycket den gröna näringen. I detta sammanhang åsyftas främst arbetet på odlingar, 

det vill säga delar av jordbruket. I andra sammanhang har uttrycket den gröna näringen en vidare 

innebörd och innefattar även trädgårdsarbete och skogsbruk 

4. Olika anlitandeformer 

Följande former av anställningar/anlitandeformer har relevans i sammanhanget: 

• Personer från andra EU-länder som är anställda av ett företag som bedriver verksamhet i Sverige, 

vanligtvis handlar det om ett svenskt företag. En anställning kan i sin tur vara en tillsvidareanställning, ett 

vikariat, en allmän visstidsanställning, en säsongsanställning och en provanställning. I detta fall är det 

vanligast med säsongsanställningar. Arbetsgivare kan vara ett företag inom den gröna näringen men 

också ett bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag inom den gröna näringen. 

Bemanningsföretaget kan i sin tur ha sitt huvudkontor i Sverige eller i annat EU-land, i det sistnämnda 

fallet handlar det om utstationering av arbetskraft. Inom den gröna näringen finns bland annat 
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bemanningsföretag med huvudkontor i Polen och Litauen som hyr ut arbetskraft till Sverige. I enstaka 

fall kan det också förekomma att ett bemanningsföretag med huvudkontor utanför EU hyr ut arbetskraft.  

• Personer från tredje land (utanför EU) som har anställts av företag som bedriver verksamhet i Sverige 

(även här handlar det oftast om säsongsanställningar). För dessa arbetare krävs arbetstillstånd som 

utfärdas av Migrationsverket. 

• Personer med F-skattsedel (utfärdat i Sverige eller i annat EU-land) som bedriver näringsverksamhet 

som egenföretagare i Sverige.  

• Personer från tredje land som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd i Sverige men som olagligt 

arbetar i Sverige (papperslösa). 

• Personer från annat EU-land eller tredje land som plockar vilda bär eller skogssvamp i Sverige och som 

sedan säljer varan bär eller svamp. (Denna form kommer inte att behandlas ytterligare i studien eftersom 

den befinner sig i utkanten av den gröna näringen.) 

• JUF-praktikanter (JUF står för Jordbrukarungdomens Förbund). JUF har ett omfattandet utbyte av 

praktikanter, praktikanterna till det svenska jordbruket kommer främst från Baltikum, Ryssland och 

Polen.) 

5. De vanligaste anlitandeformerna 

Enligt Arbetsmiljöverket (2008) är de vanligaste anlitandeformerna för utländsk arbetskraft inom den 

gröna näringen säsongsanställda och heltidsanställda EU-medborgare. Båda dessa former handlar om 

olika former av direktanställningar (till skillnad från personal som är inhyrd eller som är F-skattare). 

Detta stämmer med Axfoods enkät till 32 företagare inom den gröna näringen (2014). Svaren är delvis 

svårtolkade men det är uppenbart att direktanställningar dominerar, endast två företag nämner att de 

använder utstationerad arbetskraft och inga att de har F-skattare eller JUF-praktikanter. De 

säsongsanställda kommer framför allt från andra EU-länder. Även de företrädare från Kommunal som 

har intervjuats ger en likartad bild, det vill säga att direktanställningar dominerar. 

Som tidigare har nämnts finns olika anställningsformer. När det gäller utländsk arbetskraft inom odling 

dominerar säsongsanställningar, det framgår bland annat av Axfoods enkät, även om fem företag också 

redovisar att de har fast anställda (ibland i kombination med säsongsanställda). Även detta stämmer med 

vittnesmål från Kommunal. 

Av Axfoods enkät framgår att det förekommer att de anställda inte har anställningsavtal. Tre företag 

redovisar att det saknar sådana avtal. 

De vanligaste anlitandeformerna av utländsk arbetskraft inom den gröna näringen består följaktligen av 

säsongsanställningar av arbetstagare från EU.  

Därutöver förekommer: 

– Säsongsanställningar av arbetstagare från länder utanför EU.  
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– Inhyrning av personal från bemanningsföretag. Företaget kan i sin tur ha sin bas i Sverige eller något 

annat EU-land. Om företaget har huvudkontor i annat EU-land handlar det om utstationering.  

– Övriga: F-skattare (egenföretagare), papperslösa (som kan vara anställda, även om anställningen är 

olaglig) och JUF-praktikanter.  

När det gäller lönebildning och villkor ser villkoren olika ut för de olika grupperna, men också beroende 

av om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal. Vid anställningar där arbetsgivaren slutit kollektivavtal gäller 

avtalet och svenska arbetsmarknadslagar så länge som avtalet inte innebär avsteg från lagarna (en del av 

dessa lagar är dispositiva vilket innebär att parterna kan förhandla fram undantag, om parterna inte 

kommer överens gäller dock lagarna). Om arbetsgivaren inte omfattas av kollektivavtal gäller alltid 

svenska arbetsmarknadslagar fullt ut. För arbetskraft från länder utanför EU gäller samma som ovan, 

men i detta fall måste arbetsgivaren också uppfylla krav från Migrationsverket. Även när det gäller inhyrd 

personal gäller motsvarande som ovan om arbetsgivaren har sin bas i Sverige, om kollektivavtal saknas 

gäller bemanningsdirektivet. Om bemanningsföretaget har sin bas i annat EU-land gäller 

utstationeringsdirektivet, utstationeringslagen och bemanningsdirektivet. En F-skattare är en 

egenföretagare. Relationen mellan en uppdragsgivare och en F-skatt är en relation mellan två företag. 

6. Varifrån kommer arbetstagarna?  

Axfood har genomfört en enkät med 32 företag inom den gröna näringen. Av dessa anger 27 att de 

använder ”utländska gästarbetare”. Av dessa anger 10 att de använder arbetskraft från Polen. Detta är det 

i särklass vanligaste svaret. Andra företag hänvisar till att de anställer arbetskraft från Litauen, Lettland, 

Rumänien, Bulgarien Ungern, Ukraina, Vitryssland, Ukraina och Moldavien.  

Även enligt Arbetsmiljöverket (2012) dominerar arbetstagare från Polen, ytterligare andra länder som 

nämns av Arbetsmiljöverket är Rumänien, Ukraina, Estland och Vietnam. 

Flera uppgifter tyder på att allt fler arbetare kommer från Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Dessa 

länder tillhör inte EU och för att de ska få arbeta i Sverige krävs arbetstillstånd. Det saknas 

undersökningar om huruvida det kravet är uppfyllt.  

Det finns också allt fler säsongsarbetare inom odling från Asien, särskilt från Vietnam. Till viss del 

handlar detta om personer med ursprung i Vietnam som bosatt sig i Sverige, men också om personer som 

kommer hit tillfälligt för att arbeta. Här saknas en samlad bild av hur det ser ut med tillstånd för dessa. 

(Det finns uppgifter om att arbetare från Vietnam som enbart har turistvisum arbetat inom på 

jordgubbsodlingar.) 

Enligt företrädare för Kommunal i Skåne och Blekinge kommer huvuddelen av de säsongsanställda inom 

odling från Polen. Polackerna är fortfarande många, men i takt med att lönerna i Polen har höjts kommer 

allt fler från andra länder. De grupper som ökar snabbast är enligt intervjuade personer från Kommunal 

arbetare från Rumänien, Vitryssland, Ukraina och Moldavien. Den uppfattningen delas även av SLA 

(2012). 
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7. Intervjuer med arbetstagare  

Som nämnts tidigare har en rad intervjuer genomförts med utländsk arbetskraft som är säsongsanställda 

inom odling. Totalt har omkring 25 intervjuer genomförts under de senaste fyra åren. Intervjuerna har 

genomförts i Skåne, Blekinge och på Öland. Arbetarna har plockat gurkor, sallad, lök, morötter och 

jordgubbar. Dessa intervjuer gör inte anspråk på att vara representativa för branschen. Snarare har 

intervjuer genomförts med arbetstagare vid företag där det funnits indikatorer på missförhållanden. 

Samtidigt ger dessa intervjuer en bild av vilka problem som kan förekomma inom den gröna näringen. 

När de intervjuade arbetarna själva anger vad de är missnöjda med finns ett helt överordnat svar: att 

lönerna är för låga. När arbetarna svarat på följdfrågor har det dock visat sig att det också har handlat om 

närgränsande frågor. Om att de inte fått betalt för övertid, om lågt satta ackord och om att de inte förstår 

hur lönen har räknats fram. Huvudparten av de intervjuade arbetarna har inte vetat om lönen grundat sig 

på kollektivavtal eller inte. Vidare har flera av de intervjuade arbetarna saknat anställningskontrakt 

(särskilt inom jordgubbsodling). I några fall har arbetskraften betalats svart (jordgubbsodling). 

I ungefär hälften av fallen har de intervjuade plockarna redovisat sina inkomster. Betalningen har varit 

kring 40 kronor i timmen. Drygt hälften av de intervjuade arbetstagarna har redovisat sina arbetstider. 

Genomgående har de varit omfattande, vanligen har de arbetat sex eller sju dagar i veckan och övertid 

nästan varje dag. 

Inom jordgubbsodlingen är det vanligt att arbetaren får en kupong när han eller hon lämnar in plockade 

bär. Så småningom kan arbetarna samla ihop kupongerna och ta ut pengarna i kontanter. De intervjuade 

arbetarna redovisade att priset under sommaren 2014 för det mesta var kring 3 kronor litern.  

8. Några röster från företag inom den gröna näringen 

Inom ramen för studien har fem företagare inom den gröna näringen intervjuats på telefon. Företagarna 

ingår i den grupp på 32 företag som ingår i Axfoods enkät (se källförteckning i slutet). Intervjufrågorna 

har handlat om att komplettera och mer utförligt beskriva de svar som företagen gett i enkäten. De frågor 

som framför allt tagits upp har varit löner, övertid och arbetsmiljö. Fyra av dem som intervjuas är egna 

företagare, en representerar 40 olika producenter.  

Arbetstid och övertid 

Den genomgående beskrivningen är att produktionen tidvis kräver mycket övertid, men samtliga 

intervjuade menar att arbetstiden varierar kraftigt även under högsäsong beroende på vilka beställningar 

som kommer in. Så här uttrycker sig två av de intervjuade: 

”Om Axfood kommer med en stor beställning då ökar övertiden direkt. Då kan det enda att vi har en vecka 

på oss för att leverera x antal ton av en grönsak. Sedan kanske veckan därpå är något lugnare.” 

”Det är när ICA, Coop eller Axfood gör stora beställningar som övertidsuttaget ökar kraftigt. Då måste vi 

plötsligt plocka tre gånger så mycket. Då är vi tvungna att arbeta intensivt. Ibland lyckas vi ta in extra folk, 

men det är inte alltid det går.”  
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”Beroende på beställningar blir det stora variationer i arbetsmängden mellan olika veckor.” 

Samtidigt hävdar samtliga fem intervjuade att det inte är några problem att klara arbetstidsregleringen. Så 

här uttalar sig några: 

”Vi klarar att bedriva arbetet inom lagens ram.” 

”Vi följer alltid lagar och sociala koder.” 

”Arbetstidslagen är så pass generös att det inte är några problem att klara den. Den öppnar för arbetstoppar 

under vissa perioder, sedan blir det ju ofta lugnare andra veckor.” 

Ingen av de intervjuade vet dock att bestämmelserna skiljer sig beroende på om de tecknar kollektivavtal 

eller inte. 

Kollektivavtal 

En av de intervjuade hävdar att företaget följer kollektivavtal, övriga är inte anslutna till SLA och har inte 

heller skrivit på hängavtal. De intervjuade lämnar olika motiveringar till varför man hittills inte varit 

intresserade av kollektivavtal. 

”Nej, det skulle inte fungera. Vi har en väldigt fin kontakt med våra arbetare, främst från Polen, och de är 

inte intresserade. Det vill inte ha avtal. Vi har nämligen övertidsersättningen inbakad i den vanliga lönen. 

Med kollektivavtal skulle vi bli tvungna att betala övertidsersättning. Då skulle vi dra ner på övertiden och 

istället ta in fler som kunde arbeta och det skulle de vi nu har anställda förlora på. Då skulle arbetarna inte 

vilja fortsätta att jobba för oss.” 

”Jag tänker att det inte behövs. Arbetarna här är väldigt nöjda. Det tycker hela upplägget är bra och många 

kommer tillbaka år efter år.” 

”Det är ju det är ju bland annat det här med Fora som skulle leda till ökade kostnader.” 

”Nej Fora-avgiften är inget problem. Vi betalar en del av Fora-försäkringarna fast vi inte har slutit avtal.” 

En av de intervjuade företagarna säger att man inte har några planer på att ansluta sig till SLA eller sluta 

hängavtal. Företagaren vill återkomma med en motivering till hållning och lovar att höra av sig senare 

under dagen. Han hör dock inte av sig igen. 

Arbetsmiljö 

Alla intervjuade företag hävdar att de bedriver ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Så här beskriver några 

företag vad de tycker är viktigt. 

”Vi har utvecklat utrustning och lär arbetarna hur de ska jobba ergonomiskt. På så sätt har vi minskar 

risken för förslitningsskador etc.” 

”Det blir störst belastning på arbetarna när det är arbetstoppar på grund av stora beställningar. Då är vi 

särskilt observanta på att alla mår bra.” 
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”Vi använder ny teknik och nya metoder för att minimera risken för skador.” 

(Företrädare för följande företag har intervjuats: Lyckså – Nyskördade morötter, Vadesjö Gård, 

Grönsaksmästarna Sverige AB, Growers europé AB och Mellansvenska odlare. Intervjuarna har syftat 

till att ge röster några röster från företagarna, däremot har de blivit lovade att inte bli direkt citerade. 

Intervjuerna har bandats.) 

Fakta om Fora: Ett företag som tecknar kollektivavtal är skyldig att betala avtalsförsäkringar till Fora AB. 

Fora AB ägs av LO och Svenskt Näringsliv. I försäkringarna ingår bland annat trygghetsförsäkring vid 

arbetsskada, livförsäkring och avtalspension. Försäkringarna ingår som en obligatorisk del för de företag 

som tecknat kollektivavtal, men även arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal kan frivilligt betala 

vissa av försäkringarna. För företag inom den privata sidan som tecknat kollektivavtal brukar Fora-

avgiften motsvara omkring 5 procent av lönekostnaden. Företag inom odling som är medlemmar i SLA 

betalar 5,21 procent i Fora-avgiften, vid hängavtal är avgiften aningen lägre. 

9. Kommentarer från SLA  

Katarina Novák, vd vid SLA, säger att förbundet har omkring 4000 medlemmar inom den gröna 

näringen, men totalt finns omkring 14 000 företag. En medlem i SLA kommer automatiskt att omfattas 

av de avtal som förbundet slutit med Kommunal. Till den gröna näringen räknas i detta sammanhang 

jordbruk, trädgård och skogsbruk. Det finns inga specifika siffror som visar organisationsgraden inom 

jordbruk (och ännu mer specifikt inom odling). Dessutom kan företag teckna hängavtal utan att vara 

medlem i SLA. Inom hela den gröna näringen finns för närvarande omkring 2000 hängavtal. En ytterst 

grov uppskattning är att omkring hälften av arbetsgivarna inom odling och som har anställda är bundna 

av kollektivavtal genom medlemskap i SLA eller genom hängavtal. 

Enligt Katarina Novák skapar den höga andelen av företag som varken är medlemmar i SLA eller har 

tecknat hängavtal enproblematisk struktur som blir ”orättvis” mot SLA:s medlemsföretag. Hon menar att 

det på sikt kan underminera branschen. 

  ”Beställare borde ta reda på vad som är gängse i branschen. Avtal ger ett säkrare skydd för arbetstagaren, 

bland annat genom att de innefattar försäkringar. Men i många fall innebär avtal också att det blir enklare 

för arbetsgivaren att organisera arbetet. Om det saknas avtal gäller exempelvis arbetstidslagen utan undantag 

(lagen är dispositiv, om parterna kommer överens om avsteg i avtal så gäller avtalen). Exempelvis har 

växthusföretagen en stor fördel av att teckna avtal. Det är en varm arbetsmiljö som ofta kräver avsteg från 

arbetstidslagen.” 

–  ”Beställarna bör inte heller se enbart till priset utan vara beredda att betala för bättre kvalitet.”  

Katarina Novák betonar att SLA också erbjuder tillfälligt medlemskap för utländska företag som verkar i 

Sverige. Ett sådant tillfälligt avtal gäller i 12 månader.  

Katarina Novák delar bilden att arbetstagarna själva främst har synpunkter på löner och arbetstider, men 

menar samtidigt att arbetsmiljön är viktig. 
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”Enligt Arbetsmiljöverket är antalet tillbud och olyckor särskilt högt inom jordbruk, skogsbruk och 

byggbranschen. Även om olyckorna allra oftast drabbar F-skattare är frågan viktig den gröna näringen.” 

Katarina Novák anser att beställarföretag framför allt bör lyfta tre frågor när de ställer sociala krav på 

sina leverantörer: 

 Anställningsavtal (att företagen har anställningsavtal med samtliga anställda). 

 Lönenivåer (att man helst har tecknat avtal eller ligger i nivå med avtalen, i detta ligger också 

frågan om övertidsersättning). 

 Arbetsmiljö (att företagen jobbar aktivt med frågan). 

Ett företag som inte tecknat avtal är, enligt Katarina Novák, inte juridiskt skyldigt att erbjuda en specifik 

lönenivå. Däremot anser hon att företagen har en moralisk skyldighet att inte dumpa marknaden.  

Ett annat problem är, enligt Katarina Novák, att en del företag är medlemmar i SLA, men att samma 

arbetsgivare sedan äger ett sidoföretag som inte är medlem och att det är sidoföretaget som anställer 

arbetskraften. Då kommer inte kollektivavtal att gälla. 

Svensk grossist och dagligvaruhandel köper även grönsaker från företag i andra EU-länder. Katarina 

Novák betonar att handeln bör ställa samma sociala krav på företag med bas i ett annat EU-land. 

” Det är själva tanken med EU, att det ska råda konkurrensneutralitet,” säger Katarina Novák. 

När det gäller frågan om vad som ingår i den ”hårda kärnan” av regler vid utstationering och hur kravet 

på skälig lön enligt Avtalslagen §36 ska tolkas hänvisade Katarina Novák till SLA:s jurist Maria Möller. 

Maria Möller har därefter lämnat skriftliga svar på frågorna. 

Enligt Maria Möller anser SLA inte att kollektivavtalens lägstalöner ingår i den ”hårda kärnan” av 

arbetsrättsliga skyddsregler som måste följas vid utstationering. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv ska 

visserligen minimilönerna efterlevas, men Sverige har inga minimilöner och lägsta lön i avtal är något 

annat. Däremot, skriver Maria Möller, kan den fackliga organisationen ”vidta stridsåtgärder mot 

arbetsgivare under förutsättning att arbetsgivaren inte redan har motsvarande villkor”.  

Även när det gäller om Avtalslagen §36 om ”oskälig lön” kan användas för att kräva att lägstalön enligt 

avtal ska följas är Maria Möller tveksam. Hon skriver:  

”36 § Avtalslagen innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt 

med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Mig veterligen har detta lagrum inte prövats i förhållande till lönenivåer. 

Kollektivavtal och dess minimilöner är ju enligt ovan inte tvingande enligt svensk rätt så en prövning om 

skäligheten i lön enbart på den grunden att kollektivavtal saknas är mindre trolig då den fackliga 

organisationen snarare använder sig av ovan nämnd möjlighet att vidta stridsåtgärder.” 
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10. Kommentarer från lokala företrädare för Kommunal (Blekinge & Skåne)  

Enligt intervjuade företrädare för Kommunal i Skåne och Blekinge saknar en majoritet av företag som 

bedriver odling och har anställda (i huvudsak säsongsanställda) kollektivavtal. De redovisar också att 

även när det finns kollektivavtal kan arbetarna tvingas arbeta mycket övertid för att komma upp till 

avtalsnivån och att dessa arbetare inte får den övertidsersättning som de har rätt till.  

Enligt Kommunals företrädare är det vanligt att de större koncernerna inom näringen äger många olika 

bolag. Ett av företaget kan exempelvis ha kollektivavtal, men sedan anställer koncernen via ett annat 

företag där kollektivavtal saknas. Några av koncernerna i branschen har egna bemanningsföretag. 

Det finns också vissa företag som visar kvitton på att avtalsmässiga löner har betalats ut. Men vad som 

inte framgår är arbetstiden, det är möjligt att arbetarna jobbar oskäligt mycket övertid.  

Ett särskilt stort problem när det gäller arbetstider är att det inte finns en tillräcklig veckovila, det vill säga 

att arbetarna jobbar sex-sju dagar i veckan och att arbetsdagarna är extremt långa.  

Kommunals lokala företrädare pekar också på att boendet i många fall har stora brister. Det är vanligt att 

arbetstagarna bor i utrangerade husvagnar. (Varför skrotas så få husvagnar i Sverige? Svar: därför att de 

blir boende åt utländsk arbetskraft.) 

Kommunals företrädare ger samtidigt en sammansatt bild, det finns både seriösa och oseriösa 

arbetsgivare. Dessvärre riskerar de seriösa arbetsgivarna att bli utkonkurrerade av de oseriösa.  

11. Rådande lagstiftning 

För alla som arbetar i Sverige gäller svensk arbetsmarknadslagstiftning. De centrala lagarna i 

sammanhanget är följande: 

MBL – lagen om medbestämmande i arbetslivet. I den finns regler om grundläggande fackliga rättigheter. 

Enligt MBL har arbetstagarna rätt till information och förhandling vid förändringar.  

Förtroendemannalagen – lagen ska skydda fackliga förtroendemän mot trakasserier och omotiverad 

uppsägning. Lagen reglerar också rätten till ledighet, med eller utan betalning, för fackligt uppdrag.  

LAS – lagen om anställningsskydd säger att huvudregeln ska vara tillsvidareanställning och att det måste 

finnas saklig grund för uppsägning och avsked. Turordningsregler gäller och en uppsagd har, om vissa 

krav uppfyllts, också företrädesrätt till återanställning.  

Diskrimineringslagarna – diskriminering på grund av kön, funktionshinder, sexuell läggning och etnisk 

tillhörighet är förbjuden. De fackliga organisationerna är de som i första hand ska företräda sina 

medlemmar i diskrimineringsfrågor.  

Arbetsmiljörätten – de viktigaste lagarna är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Arbetstidslagen kan i 

vissa delar ersättas av kollektivavtal. 
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I Arbetstidslagen 8 § står följande: ” När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med 

högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, 

dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).  

I Riksavtalet för trädgårdsodling slutet mellan Kommunal och SLA (och giltigt till den 31 maj 2016) står 

följande: ”Övertid får uttas; för allmänt övertidsarbete med högst 200 timmar per år, varav högst 70 

timmar per månad.”  

Möjligheten att låta arbetstagare arbeta övertid är med andra ord större för de arbetsgivare som 

undertecknat kollektivavtal. För dessa finns möjligheten att ta ut upp till 70 timmar övertid per månad, 

samma övertid är ett lagbrott för arbetsgivare som inte undertecknat kollektivavtalet. 

Enligt den har arbetsgivaren olika skyldigheter. En F-skattare är dock egenföretagare och då finns ingen 

ansvarig arbetsgivare. När bemanningsföretag hyr ut arbetskraft är bemanningsföretaget arbetsgivare och 

ansvarig för löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Bemanningsföretaget har samtidigt ett avtal med 

företaget som hyr arbetskraft, enligt det avtalet kan företaget som hyr arbetskraften ta på sig en del av 

ansvaret. Om den anställde blir skadad i arbetet, inte får ut överenskommen lön etc. är det alltid 

arbetsgivaren som är ansvarig. Arbetsgivaren har sedan i sin tur ett avtal med företaget som hyr 

arbetskraften. I dessa avtal finns standardskrivelse om att gällande lagar ska efterlevas. Om en 

arbetstagare blir skadad av giftiga kemikalier kan konsekvensen bli att arbetstagaren stämmer 

arbetsgivaren (för brott mot arbetsmiljölagen) och arbetsgivaren i sin tur stämmer det företag som hyrt 

arbetskraften (för avtalsbrott). Sedan är givetvis alla skyldiga att efterleva arbetsmiljölagen etc. 

Arbetsmiljöverket kan utfärda vite och sanktioner mot ett företag som bryter mot arbetsmiljölagen, det 

kan förstås ske även mot ett företag som enbart har inhyrd personal.  

Den svenska modellen bygger samtidigt på att de fackliga organisationerna ska övervaka arbetsvillkoren. 

När facklig organisering saknas blir skyddet sämre. Kollektivavtalen är det centrala fackliga verktyget. 

När kollektivavtal saknas har de fackliga organisationerna små möjligheter att ställa krav på löner och 

arbetsvillkor, när det saknas avtal har de fackliga organisationerna inte heller rätt till insyn och 

information om arbets- och anställningsvillkor. 

12. Utstationeringsdirektivet  

En utstationerad arbetare har skickats till Sverige för att arbeta under en begränsad tid. Den utländska 

arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det 

andra landet. Kännetecknande för utstationerad arbetskraft är att (a) det handlar om en arbetsgivare 

etablerad i ett annat land än Sverige och som tillhandahåller tjänster över gränserna, (b) vanligen arbetar 

arbetstagaren i ett annat land än Sverige, (c) arbetstagaren har skickats till Sverige för att tillfälligt arbeta i 

Sverige och (d) det finns ett företag som är mottagare av tjänsten i Sverige.  

I många andra länder finns en statlig mekanism som kan sträcka ut ett kollektivavtal till fler områden än 

för dem som avtalet är slutet. Det brukar kallas att ett avtal allmängiltigförklaras. I stort sett innebär det 

att avtalet blir lag och därmed kommer att gälla fler områden. I Sverige finns inte någon sådan princip. I 

Sverige gäller ett kollektivavtal enbart för de områden som uttryckligen täcks av ett avtal. I Sverige 
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existerar inte heller några statliga bestämmelser om minimilöner. I den mån som minimilöner 

förekommer bestäms dessa i kollektivavtalen. 

Inga kollektivavtal blir sålunda automatiskt gällande för utländska företag som verkar i Sverige 

(uthyrning av personal innebär att de säljer en tjänst till ett företag i Sverige) . För att ett kollektivavtal ska 

komma att gälla måste företaget ansluta sig till en svensk arbetsgivarorganisation som slutit avtal (det 

förekommer sällan) eller själv skriva under ett avtal. Om den berörda arbetsgivaren inte är medlem av en 

arbetsgivarorganisation brukar ett sådant underskrivet avtal kallas för hängavtal.  

Om ett företag med huvudkontor inom EES-området bedriver verksamhet i Sverige gäller det så kallade 

utstationeringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

stationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster). 

Utstationeringsdirektivet har att göra med den fria rörligheten av tjänster, ett företag från ett annat land 

utför en tjänst i Sverige. Utstationeringen kan antingen handla om att ett annat företag utför ett arbete i 

Sverige under egen ledning eller att ett företag hyr ut arbetskraft till ett svenskt företag (det vill säga 

bemanningsföretag). I utstationeringsdirektivets 4:e paragraf uttrycks detta på följande sätt:  

”Tillhandahållandet av tjänster kan antingen bestå i arbete som utförs av ett företag för egen räkning och 

under egen ledning, i enlighet med ett avtal som har slutits mellan detta företag och mottagaren av de 

tillhandahållna tjänsterna, eller av att arbetstagare ställs till förfogande för ett företag i enlighet med ett 

offentligt eller privaträttsligt kontrakt.” 

I utstationeringsdirektivets paragrafer 14–16 anges de villkor som ska gälla för de utstationerade 

arbetarna i värdlandet: 

”14. Den som tillhandahåller tjänsterna bör följa en "hård kärna" av tydligt definierade skyddsregler, oavsett 

hur länge arbetstagarens utstationering varar. 

15. Det bör anges att i vissa avgränsade fall av arbete med montering och/eller installation gäller inte 

bestämmelserna om minimilön och minsta antal betalda semesterdagar per år. 

16. En viss flexibilitet i tillämpningen av bestämmelserna om minimilön och minsta antal betalda 

semesterdagar per år bör dessutom säkerställas. Om utstationeringen inte varar längre än en månad får 

medlemsstaterna på vissa villkor göra undantag från bestämmelserna om minimilön eller ange möjligheten 

till undantag genom kollektivavtal. Om det arbete som skall utföras är av ringa omfattning får 

medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna om minimilön och minsta antal betalda semesterdagar 

per år.” 

I utstationeringsdirektivet finns en hård kärna av arbetsrättsliga skyddsregler som utländska gästande 

arbetstagare ska garanteras utifrån de bestämmelser som gäller i det land de arbetar i: 

 Längsta arbetstid och kortaste vilotid 

 Minsta antalet betalda semesterdagar 

 Minimilön 

 Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, gäller främst uthyrning 
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 Säkerhet, hälsa och hygien 

 Skyddsåtgärder för gravida kvinnor och de som nyligen fött samt för barn och unga 

 Lika behandling av kvinnor och män samt andra icke-diskriminerande bestämmelser. 

Minimilöner kan följa av lag eller avtal. I 20 av de 28 EU-länderna finns lagstadgade minimilöner. 

Minimilönen skiftar från drygt 72 kronor i timmen till knappt 5 kronor i Central- och Östeuropa. 

Minimilönen utgör mellan 30 och 60 procent av genomsnittslönen i de olika länderna. I andra EU-länder 

förekommer att kollektivavtal allmängiltigförklaras, det vill säga att myndighet upphöjer avtalet till lag så 

att det blir tillämpligt på alla arbetsgivare i en viss bransch. I Sverige saknas dock både 

allmängiltigförklarade kollektivavtal och lagstadgade minimilöner 

Den svenska utstationeringslagen, som bygger på EU-direktivet och trädde i kraft 1999, räknar upp regler 

som ska tillämpas av gästande företag. Uppräkningen motsvarar EU-direktivets hårda kärna, dock med 

ett undantag. Ingenting sägs om minimilön. Förklaringen är dels att det inte finns någon svensk lag om 

minimilön, 90 procent av arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal, dels att den svenska modellen bygger 

på att svenska fackföreningar ska se till att gästande företag tecknar kollektivavtal. I dessa avtal ska det 

finnas regler om lägstalöner. Detta ska utgöra minimilöneskyddet i Sverige. När kollektivavtal saknas 

fungerar dock inte systemet som tänkt. Detta drabbar särskilt ofta utländsk arbetskraft, däribland inom 

den gröna näringen. 

När det lettiska företaget Laval 2004 byggde skollokaler i Vaxholm krävde Byggnads att arbetarna vid 

företaget skulle omfattas av samma villkor som andra byggnadsarbetare i Sverige. Men när Byggnads 

ville teckna kollektivavtal sade Laval nej och hänvisade i stället till att man redan hade ett avtal med det 

lettiska facket. Eftersom villkoren i det avtalet var långt sämre än i det svenska avtalet satte Byggnads 

Laval i blockad. I december 2007 meddelade EU-domstolen att den svenska utstationeringslagen 

förbjuder de fackliga organisationerna i Sverige att genomföra stridsåtgärder för att svenska kollektivavtal 

ska gälla för utstationerad arbetskraft. Enligt EU-domstolen fick stridsåtgärder endast användas för att 

uppnå minimivillkor, den ”kärna” som tagits upp ovan. Det är oklart vad denna kärna består i (och i 

synnerhet i Sverige som inte allmängiltigförklarade kollektivavtal eller lagstadgade minimilöner). En 

grundregel är att kraven på de utländska företagen måste vara så tydliga att de kan beräknas från 

hemlandet. Enligt de svenska fackliga organisationerna har detta inneburit en begränsning av den fria 

förhandlingsrätten. Fackliga organisationer i Sverige har inte juridisk rätt att utsätta företag i blockad för 

att de inte uppfyller kollektivavtalet. Överhuvudtaget råder en juridisk oklarhet om vilka krav på löner 

som de fackliga organisationerna kan ställa vid utstationering. Däremot är regelverket tydligare när det 

gäller arbetstider, semester, diskriminering etc. (där gäller svensk lag).  

Sammanfattningsvis har de fackliga organisationerna i Sverige endast rätt att ställa krav på att den ”hårda 

kärnan” i lagstiftningen efterlevs. Kommunals uppfattning är att den hårda kärnan innebär att 

lägstalönerna i rådande kollektivavtal ska gälla (enligt avtalet mellan SLA och Kommunal för 

trädgårdsodling är den lägstalönen för en person som fyllt 18 år 18 278 kronor i månaden, därtill kommer 

extra betalning i samband med övertid). SLA menar däremot att kollektivavtalens lägstalöner inte ingår i 

den ”hårda kärnan”. På denna punkt gör följaktligen de fackliga organisationerna och arbetsgivarna olika 

tolkningar.  
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13. Anmälningsskyldighet 

Enligt förordning om anställningsskydd (2013:352) är utländsk arbetsgivare skyldig att anmäla 

utstationering och en kontaktperson till Arbetsmiljöverkets register.  

Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare börjar arbeta i Sverige. Om utstationeringen 

endast pågår under högst fem dagar behövs ingen anmälan.  

De uppgifter som ska registreras är: 

• Arbetsgivarens namn, postadress och hemvist/säte. 

• Kontaktuppgifter till en behörig företrädare för arbetsgivaren (kan vara i hemlandet). 

• Vilken typ av tjänster som ska erbjudas i Sverige. 

• Planerad tidsperiod. 

• Plats för tjänsternas utförande. 

• De utstationerade arbetstagarnas namn och personnummer/födelsedatum. 

• Uppgifter om den utsedda kontaktpersonen, personnummer/födelsedatum, adress och telefonnummer i 

Sverige, e-postadress. 

Den kontaktperson som anmäls till registret blir behörig att ta emot delgivningar, exempelvis stämningar 

på grund av lagbrott, för den utländska arbetsgivarens räkning. Kontaktpersonen ska också kunna visa 

handlingar där det framgår att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. 

Om arbetsgivaren inte anmäler utstationeringen och en kontaktperson till registret i rätt tid tar 

Arbetsmiljöverket ut en avgift från arbetsgivaren, en sanktionsavgift på 20 000 kronor. Underlagen för 

dessa avgifter är offentliga handlingar. I efterhand finns möjlighet att kontrollera vilka företag som ålagts 

att betala en sådan straffavgift till Arbetsmiljöverket.  

Arbetsmiljöverket (AV) har i samband med denna studie fått frågan om hur många utstationeringar 

(företag och personer) det handlade om inom den gröna näringen/trädgårdsodling under säsongen 2014. 

Följande svar har kommit från AV: 

”Det register som Arbetsmiljöverket ansvarar för innehåller anmälningar om utstationerad arbetskraft. För 

att kunna anses som utstationerad ska man ha en anställning hos en utländsk arbetsgivare. Denne ska sedan 

skicka arbetstagaren till Sverige för att utföra en tjänst under viss tid, det ska finnas en överenskommelse 

mellan ett avsändande företag och ett mottagande i Sverige. Den utländska arbetsgivaren har sedan 

skyldigheten att göra anmälan till Arbetsmiljöverket (AV).När ett företag gör en anmälan om utstationering 

väljer företaget själva inom vilket verksamhetsområde som det arbetet som ska utföras hör hemma. De som 

arbetar med plockning av grönsaker, bär osv. kan tänkas välja verksamhetsområde 01 ’Jordbruk och jakt 

samt service i anslutning härtill’ eller 02 ’Skogsbruk’.Inom dessa områden ryms även många andra typer av 
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arbete och vi avkräver ingen ytterligare specificering kring vad arbetsuppgifterna består i. Tycker man inte att 

dessa rubriker passar så väljer många att inte ange verksamhetsområde alls. Så något jättebra svar på din 

specifika kring antal inom denna typ av arbete kommer vi inte att kunna geDet vi kan säga är att vi 2014 såg 

en stor ökning av utstationerad arbetskraft från Thailand under augusti och september, cirka 1 500 personer 

under verksamhetsområde 01. En stor andel återfanns även utan verksamhetsområde så totalt var det cirka 2 

600 personer från Thailand på plats i Sverige under augusti och september men inga alls under resterande 

månader på året. Sannolikt är att dessa arbetade med någon form av bär/svampplockning under denna 

period. När jag tittar på företagens namn så styrker det en sådan teori. Under perioden juni-september 2014 

under verksamhetsområde 01 och 02 så är det nästan uteslutande Thailand som finns representerat och då 

endast under augusti-september. 

Det är viktigt att komma ihåg att många som kommer till Sverige för att arbeta med plockning av grönsaker, 

bär osv. blir anställda på ett svenskt företag eller ett bemanningsföretag utan att ha blivit utsända från ett 

företag i sitt hemland där de har en pågående anställning som de sedan återvänder till. De är då inte att 

betrakta som utstationerade.” 

Kommentar: När det gäller utstationeringen av arbetstagare från Thailand handlar det förmodligen helt 

och hållet om arbetstagare som plockar vilda bär. I övrigt har AV få anmälningar om utstationering inom 

jordbruk. Det beror förmodligen på att de flesta av arbetstagarna, vilket också AV konstaterar, inte är 

utstationerade utan anställda av företag i Sverige. En annan möjlig förklaring är att vissa utstationerade 

arbetstagare inte är anmälda till AV. 

Fackförbund kan vidare anmäla till AV om de har tagit fram utstationeringsavtal som de anser ska gälla. 

Kommunal har rapporterat om två sådana utstationeringsavtal till AV, ett för trädgårdsodling och ett för 

trädgårdsanläggning. 

14. Bemanningsdirektivet  

EU:s bemanningsdirektiv syftar till att skydda de bemanningsanställda och att erkänna 

bemanningsföretag som arbetsgivare. Tanken med direktivet är att skydda arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag. Centralt för direktivet är likabehandlingsprincipen som formuleras i artikel 5. Enligt 

denna princip ska arbetstagare som hyrs ut ges samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor, 

såsom lön och arbetstid, som om de hade varit anlitade direkt av företaget de arbetar på. 

Bemanningsföretag med kollektivavtal är undantagna från likabehandlingsprincipen.  

Bemanningsdirektivet trädde formellt sett i kraft den 19 november 2008. Direktivets fullständiga namn är: 

Directive 2008/104/ECof the European Parliament and of the Council of November 2008 on Temporary 

Agency Work. 

Problemet i detta sammanhang är dels att det sällan sker någon kontroll av att bemanningsdirektivet 

efterlevs, dels att samtliga arbetstagare (av dem som plockar grönsaker och bär) kan vara inhyrda, då 

finns inga andra arbetstagare att jämföra med utifrån likhetsprincipen. Men framför allt finns en annan 

orsak till att detta inte har så stor relevans för arbetstagare inom odling: det är betydligt vanligare att den 

utländska arbetskraften är anställd än att den är utstationerad.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
http://sv.wikipedia.org/wiki/19_november
http://sv.wikipedia.org/wiki/2008
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15. BSCI Code of Conduct 

BSCIs  uppförandekod har granskats med fokus på tre frågor som särskilt lyfts fram i studien: fackliga 

rättigheter, löner och arbetstider. 

Fackliga rättigheter  

BSCI-kod är tydlig när det gäller fackliga rättigheter. Där finns följande formulering: 

”Business partners shall: (a) respect the right of workers to form unions in a free and democratic way; (b) not 

discriminate against workers because of trade union membership and (c) respect workers’ right to bargain 

collectively.” 

Löner 

Avsnittet om löner har följande lydelse i BSCI:s kod: 

”Business partners shall comply, as a minimum, with wages mandated by governments’ minimum wage 

legislation, or industry standards approved on the basis of collective bargaining, whichever is higher. 

Följande formulering finns i BSCI:s kod under rubriken ”No Precarious Employment”: 

”Business partners observe this principle when, without prejudice to the specific expectations set out in this 

chapter, (a) they ensure that their employment relationships do not cause insecurity and social or economic 

vulnerability for their workers; (b) work is performed on the basis of a recognised and documented 

employment relationship, established in compliance with national legislation, custom or practice and 

international labour standards, whichever provides greater protection”.  

I detta sammanhang är det svårt att tolka ”custom or practice” på annat sätt än att kollektivavtalens 

lägstalöner ska gälla. Detta om något är praxis i Sverige. 

Arbetstider 

När det gäller arbetstider står följande i BSCI:s kod: 

”Business partners observe this principle when they ensure that workers are not required to work more than 

48 regular hours per week, without prejudice to the specific expectations set out hereunder. However, the 

BSCI recognizes the exceptions specified by the ILO.”  

Den nya BSCI-kodens skrivningar om övertid föreskriver inte ett visst antal timmar för maximal övertid, 

utan det som gäller enligt ILOs ramverk är att övertid endast ska användas undantagsvis och ersättas 

extra samt att 1 dygns ledighet per 7-dagarsperiod måste respekteras. 
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16. Summerande analys när det gäller villkoren 

Det finns stark evidens för att det råder missförhållanden när det gäller arbetsvillkor inom odling.  

Det finns många skäl till att detta kan fortgå. Ett är att myndigheterna inte ingriper, däribland 

Skattemyndigheten. Ett annat är att lagarna och inspektionen inte skärps vid bland annat 

jordgubbsodlingarna med krav på kassaregister etc. Ytterligare ett är att uppköpare av bär och grönsaker 

inte ställer relevanta krav. 

Ett annat problem är att det saknas kollektivavtal på åtminstone hälften av de odlingar som har anställda. 

Det bidrar dels till ett svagare regelverk, dels till en sämre insyn. Den svenska modellen bygger i hög grad 

på att arbetsmarknadens parter själva ska reglera villkor och övervaka att de efterlevs. När det inte finns 

någon facklig organisering och när kollektivavtal saknas fungerar inte längre modellen. 

Långa arbetsdagar utan raster skapar trötthet. Det ökar risken för olyckor i arbetet. Det kan handla om 

fysiska skador på grund av ensidig ergonomi, skador som uppstår genom exponering av hälsovådliga 

kemikalier och psykisk belastning. För en del av arbetskraften är redan utgångsläget dåligt med nedsatt 

hälsotillstånd och näringsbrist, det ökar känsligheten för fysisk och psykisk belastning. Inom hela den 

gröna näringen finns arbetsmiljörisker kopplade till fysisk belastning, olycksfall och exponering av 

kemiska bekämpningsmedel. 

Ett resultat som styrker detta är en enkät som redovisas i FLT-fakultetens faktablad 2014:30. Enkäten 

genomfördes med odlare av köksväxter (760) och jordgubbsodlare (377) i Sverige. Omkring en fjärdedel 

av arbetsgivarna redovisade att deras personal hade fysiska besvär, framför allt i ryggen, som en följd av 

det manuella skördearbetet. 

Ett särskilt problem har att göra med regelverket för lönenivåer. När det gäller utstationerad arbetskraft 

gäller enligt utstationeringsdirektivet bara kollektivavtalets hårda kärna. Sverige har emellertid inga 

minimilöner vilket gör direktivet otydligt när det gäller lönenivån. Kommunal hävdar emellertid att de 

lägsta nivåerna i kollektivavtalen bör gälla, vilket också är praxis i Sverige och det som BSCI:s 

uppförandekod föreskriver ska följas. 

En annan oklarhet – och ännu viktigare i detta sammanhang – är vad som gäller beträffande lönenivåer i 

de fall där kollektivavtal saknas. Någon överenskommelse finns inte som det går att hänvisa till, däremot 

föreskriver Avtalslagen §36 att lönenivåerna inte får vara ”oskäliga”. Även i detta fall är det oklart vad 

detta krav betyder. Kommunal hävdar att kravet bör tolkas som att lägstanivåerna i kollektivavtalet ska 

efterlevas. SLA delar dock inte den uppfattningen. Här står ord mot ord.  

Det finns många andra kryphål i det nuvarande systemet. Ett är uppgifterna om att tecknade 

kollektivavtal inte följs. Ett annat är att koncerner inom den gröna näringen ofta har flera olika företag 

som de kan laborera med, exempelvis genom att ett företag sluter kollektivavtal men att ett annat företag 

anställer personal (ett problem som SLA lyfter fram). Ett övergripande problem är – vilket påpekats 

tidigare – den bristande genomskinligheten. Det är ytterst svårt att få kunskap om vad som faktiskt sker 

inom den gröna näringen. 
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17. Rekommendationer 

Ett inköpande bolag kan bidra till att höja standarden inom odling genom att ställa sociala krav. BSCI:s 

sociala kod bör tolkas som att lägstalönerna i kollektivavtalen ska efterlevas. Den tolkningen bör föras 

fram till företag inom den gröna näringen.  

Utöver att kräva att företagen följer lägstalön enligt avtal bör inköpande företag begära av företag inom 

den gröna näringen att de utförligt redovisar utbetalda löner och arbetstider. Detta skulle öka trycket på 

företag som i dag betalar ut löner som ligger under lägsta nivån. 

Vidare bör de inköpande bolagen begära att: 

 Företagen redovisar arbetstiderna för personalen: Här är det enkelt att ställa krav på att 

arbetstidslagen ska följas i de fall företagen inte tecknat kollektivavtal och att arbetstidsreglerna i 

avtalet ska följas i de fall avtal tecknats. 

 Företagen redovisar anställningsavtal för samtliga anställda. (För det mesta är arbetskraften 

anställda direkt av företaget i Sverige, då är detta inget problem. Om arbetskraften är inhyrd från 

ett bemanningsföretag bör kravet vara att det i avtalet med bemanningsföretaget står att detta 

företag ska ha en ansvarig person på plats i Sverige och vara beredd att visa anställningskontrakt 

etc. om det kommer en sådan begäran från ett företag som är uppköpare av produkter från 

näringen. Här går det dock inte att hävda att lagen ger stöd för detta.) 

 Företagen redovisar hur de bedriver arbetsmiljöarbete: Risken för skador är påfallande vid arbete 

inom gröna näringen/odling, därför behövs ett systematiskt arbete för att förbättra arbetsmiljön 

och för att minska risken för skador. I dag finns också kunskaper om hur skador ska kunna 

undvikas (se information från LTV-fakulteten).  

Det finns skäl att inköpande bolag koncentrerar sina sociala uppföljningar på företag där det finns 

indikatorer på att problem kan förekomma. Fem sådana indikatorer är:  

 När företagen varken är medlem i SLA eller har tecknat kollektivavtal och samtidigt har en hög 

andel utländsk arbetskraft. 

 När företagen bildar nya sidobolag där arbetstagarna är anställda medan endast huvudföretaget 

tillhör SLA. 

 När företagets ekonomiska omsättning för verksamheten inom odling är stor i relation till antalet 

anställda. 

 När det finns rapporter i media eller från andra observatörer (som Kommunal) om 

missförhållanden.  

 När företaget har anställda och bedriver jordgubbsodling. 

 De inköpande bolagens uppföljning kommer att vara betydligt mer effektiv om den koncentrerar 

sig på företag som uppfyller några av dessa kriterier. 

I dag är bristerna inom den gröna näringen/odlingen så stora att ovanstående strategi är en lämplig 

startpunkt. På sikt bör de inköpande bolagen även ställa följande krav: 
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 Kassaregister, i synnerhet vid jordgubbsodlingar. 

 Krav på id-kort och register över anställda. 

 Kontroll av att företagen betalar in skatter, försäkringar och arbetsgivaravgifter.  
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