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Sammanfattning

Svensk import av ananas har ökat femfaldigt det senaste decenniet, importen av 
mango har trefaldigats. Vår konsumtion av ananas och mango spås fortsätta öka 
de kommande åren. Frukterna produceras i länder där reglerna för användning av 
kemiska bekämpningsmedel ofta är sämre än inom EU. Miljö- och hälsorisker för-
knippade med användning av farliga bekämpningsmedel är i många fall allvarliga. 
Costa Rica är en av världens största producenter av ananas och det land som använ-
der mest kemiska bekämpningsmedel i hela världen per hektar odlingsmark. Costa 
Rica är också det land som Sverige importerar mest färsk ananas ifrån. De senaste 
tio åren har ytan för ananasplantager i Costa Rica ökat med 230 procent och ananas-
skörden med 388 procent. Samtidigt har användningen av kemiska bekämpnings-
medel proportionerligt sett ökat ännu mer. Expansionen har fått pågå relativt okon-
trollerat. Några av följderna är förorenad mark och förorenade floder, avverkade 
skogar och hotade ekosystem. 

Några av de mest använda kemiska bekämpningsmedlen på Costa Ricas ananasplan-
tager har de aktiva substanserna bromacil, parakvat, ethoprop, triadimefon och fura-
ner. Alla dessa är cancerframkallande och antingen förbjudna i EU eller hårt regle-
rade på grund av sin giftighetsgrad.

De arbetare och bönder som Swedwatch talat med i denna studie vittnar både om 
miljöeffekter och om incidenter med förgiftningar och dålig hälsa efter långvarig 
exponering. Fisken har minskat i floden och även andra djur har minskat i antal. 
Yrsel, huvudvärk, illamående och hudutslag är vanliga besvär som de som arbetar på 
odlingarna drabbas av.

Enligt forskningen är ett av dagens stora miljöhot den storskaliga användningen av 
och exponeringen för kemikalier. Konsekvenserna av kemikalieanvändning är i vissa 
fall kända men fortfarande  saknas kunskap om det potentiellt mycket allvarliga i hur 
olika kemikalier kan förstärka varandra eller reagera tillsammans.

Swedwatch har granskat hur de fem största daglivarukedjorna arbetar med krav och 
kontroller gällande användningen av kemiska bekämpningsmedel i odlingen av den 
ananas och mango som de säljer. Företagen – Axfood, Bergendahls, Coop, Ica och 
Lidl – ställer krav på att frukten de importerar ska följa EU:s gränsvärden för kemi-
kalieresthalter i frukterna, samt att odlingslandets lagstiftning ska följas. En viktig 
slutsats av studien är att kraven till stor del i första hand är utformade för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet, inte odlarnas.

Resultaten från studien visar att:
 

• Ananasplantagen har stor miljöpåverkan och användningen av kemiska bekämp-
ningsmedel riskerar att medföra allvarliga hälsokonsekvenser för de som bor och 
arbetar vid plantagen. Det används kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna 
i Sverige och EU som till exempel bromacil och parakvat i produktionen av den 
frukt kedjorna säljer. 

• Företagens fokus i arbetet domineras nästan uteslutande av att hantera risken för 
att konsumenterna exponeras för kemikalier, inte för att minska användningen av 
kemikalier i produktionen. Det är bara Lidl som ställer hårdare krav än EU:s lag-
stiftning på resthalter av kemiska bekämpningsmedel i de konventionellt odlade 
frukterna. För att minska användningen av bekämpningsmedel på odlingarna för 
de dialog med producenterna.

• Axfood, Coop, Ica och Lidl är medlemmar i Business Social Compliance Initia-
tive (BSCI), vilket innebär att revisioner av framför allt arbetsvillkor sker genom 
denna organisation. Kravet kring bekämpningsmedelsanvändningen i BSCI:s 
uppförande kod är relativt vagt och allmänt formulerat.

• Två av företagen, Bergendahls och Coop, säljer färsk ekologisk ananas och mango. 
Ica börjar sälja ekologisk mango under hösten 2013. Lidl säljer Rainforest Alli-
ance-certifierad ananas. Alla företag säger att det är svag efterfrågan på färsk eko-
logisk ananas och mango. Alla utom Coop uppger dessutom att det kan vara svårt 
att få tag i ekologiskt odlad ananas och mango. 

• Inget av företagen Swedwatch granskat i denna rapport vill uppge för Swedwatch 
var frukten de sålde producerades, och endast Lidl berättade vilket företag de 
köpte av i Costa Rica.

• I intervjuerna med arbetare och småbönder framkom att användning av säker-
hetsutrustning och rutiner för säker applicering varierade mellan de olika odlarfö-
retagen i området.

• När det gäller processad frukt, till exempel puréer, juice, fryst, torkad, konserverad 
eller inlagd frukt är det Livsmedelsverket som ansvarar för kontroller och spårbar-
het. De lagstadgade kraven på kännedom om ursprung är betydligt lägre för pro-
cessade frukter än för färska varor. 

Swedwatchs slutsats är att de anställda vid odlingarna och lokalbefolkning i till exem-
pel Costa Rica får betala ett högt pris för vår billiga frukt. Livsmedelskedjorna kan 
inte skylla detta på konsumenter och svag efterfrågan. Handelskedjorna bör ta ett 
större ansvar för en säker, etisk och miljövänlig produktion. Detta kan de göra genom 
att ställa högre krav, genomföra fler kontroller samt erbjuda ekologisk tropisk frukt.

1. Inledning

Fruktdiskarna i affärerna dignar av färgglada frukter från hela världen. Globalisering, 
ökat resande och billigare transporter har förändrat svenskarnas matvanor och pre-
ferenser. Uppmärksamhet och insikt kring kostens inverkan på vår hälsa har också 
bidragit till en ökad konsumtion av frukt och grönt. Tillgången på färsk frukt från var-
mare länder året om har gjort att vi kan äta allt mer tropiska frukter och grönsaker.1 

1  Jordbruksverket. Statistikrapport 2013:04. Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, 2011. 
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Costa Rica är en av världens största producenter av ananas och det land som använder mest 
kemiska bekämpningsmedel per hektar odlingsmark. 

Ananas och mango är storsäljare världen över, både i färsk och processad form. Costa Rica är 
det land som Sverige importerar mest färsk ananas ifrån. Kontroller av kemiska bekämpnings-
medel på processad frukt som finns i müsli, juice, fryst, torkad, konserverad och inlagd frukt 
är sällsynt. De lagstadgade kraven på kännedom om ursprung är betydligt lägre för processade 
frukter än för färska.
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Hästköttskandalen vintern 2013 satte fingret på svårigheten för livsmedelsföretagen 
att ha kontroll på underleverantörer i långa leverantörsled, och för konsumenten att 
lita på att maten är producerad som man förväntar sig. Det handlar inte enbart om 
risker för den som slutligen äter maten, utan också om villkoren är för dem som pro-
ducerar maten och vilka effekter produktionen har på människor och miljö på pro-
duktionsplatsen.

Swedwatch har tidigare granskat matproduktion i flera studier. Kaffe, kakao, frukt, 
fisk samt kött och soja är livsmedel som granskats. Vid två tillfällen har fruktodlingar 
stått i centrum för granskningen; först i Människor och miljö i fruktindustrin från 
2005 och sedan i Uppföljning: importen av frukt till Sverige som publicerades år 
2009. Båda studierna fokuserade på importörernas arbete och på arbetsvillkoren 
på plantager och packhus. Studierna visade att arbetarna i Chile och Sydafrika hade 
långa arbetsdagar, låga löner och att de ofta saknade skriftliga kontrakt. Även pro-
blem med omfattande användning av kemiska bekämpningsmedel berördes.

Det finns en ökad medvetenhet i samhället om riskerna med kemikalieanvändning, 
både för miljö och människors hälsa. Studier har pekat på att några av våra vanliga 
folksjukdomar såsom fetma, diabetes och benskörhet troligen delvis kan förklaras 
av att vi utsätts för mer kemikalier.2 Forskningen kring de så kallade planetära grän-
serna, Planetary Boundaries, har identifierat spridning av kemikalier som ett av nio 
centrala riskområden, tillsammans med bland annat klimatförändringar och förlust 
av arter.3 

Allt mer pekar dock på att det är viktigt att minska mängden kemikalier i vår omgiv-
ning, och att kunskapen om riskerna bör öka hos både allmänheten och företagen. 
Därför granskar Swedwatch än en gång fruktimport till Sverige från länder i Syd. 
Den här gången undersöks kemikalieanvändningen i ananas- och mangoodling. Efter 
bananer är ananas och mango de tropiska frukter som konsumeras mest, globalt sett.
 
I studien skildras exempel från ananasodlingar i Costa Rica – det land som Sverige 
importerar mest färsk ananas från. Både ananas och mango är frukter som riske-
rar att drabbas av skadeangrepp och ofta är användningen av bekämpningsmedel4 
hög. Costa Rica, med stora ananas- och bananodlingar, har ökat användningen av 
bekämpningsmedel de senaste åren och därför är det angeläget att skildra hur miljön 
och människorna där påverkas av detta. Syftet med studien är att belysa problemen 
och att lyfta de utvalda företagens möjligheter att påverka och konsumenternas möj-
ligheter att göra val och att ställa krav på de varor de köper.

Frågeställningarna berör vilka krav de svenska företagen ställer när det gäller 
bekämpningsmedel i produktionen. Dessutom redogörs för vilken kontroll och kun-
skap företagen har när det gäller efterlevnaden av kraven.

2 Uppsala universitet. Lind, M och Lind, L. Miljögifter kan kopplas till vanliga folksjukdomar. 
www.medsci.uu.se. Hämtad 13-09-07

3 Rockström, J. et al. A safe operating space for humanity. Nature 461, p. 472-475. 2009.  
www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/index.html.

4 Klassificeringar av bekämpningsmedel kommer från Världshälsoorganisationen WHO:s 
system ”The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and guidelines to 
classification 2009”, www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en.

2. Metod

Rapporten består av tre delar. Den första ger en bakgrund där global produktion och 
handel av ananas och mango beskrivs. Informationen i denna del kommer från inter-
vjuer med forskare och från forskningsrapporter, statistik från internationella orga-
nisationer som Food and Agriculture Organisation (FAO) och United Nations Confe-
rence on Trade and Development (UNCTAD) samt från enskilda organisationer som 
Pesticide Action Network (PAN) med flera. Fullständig litteraturförteckning finns 
längst bak i rapporten. I bakgrunden beskrivs också mer generellt användningen av 
bekämpningsmedel globalt, och vilka effekter den har på människors hälsa och på 
ekosystemen. För samtliga beskrivna kemiska bekämpningsmedel används namnet 
på den aktiva substansen, som i sin tur kan marknadsföras under flera olika preparat-
namn.

Den andra delen handlar om den svenska marknaden, med information om vilka krav 
de stora livsmedelskedjorna har på import av ananas och mango samt vilka kontrol-
ler de gör. Rapporten redovisar statistik över import och konsumtion och beskriver 
spårbarheten av importerad frukt. Denna del bygger på telefonintervjuer med miljö- 
och hållbarhetschefer på företagen och med representanter för Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket, samt officiell statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Den tredje delen bygger på en fältstudie i Costa Rica. Den utfördes av organisationen 
Fundación Bandera Ecológica (FBE) under mars 2013. FBE har tidigare samarbetat 
med Consumers International i två studier om ananasodlingar i Costa Rica.5 Organisa-
tionen har lång erfarenhet av att undersöka villkoren i landets ananas- och bananod-
lingar samt goda kontakter med forskare och andra organisationer. Consumers Inter-
national förmedlade kontakten och rekommenderade dem som samarbetsorganisation.

Under fältstudien har FBE genomfört intervjuer med nio arbetare och två småbönder 
i San Carlos-regionen i Costa Rica. Den relativt lilla referensgruppen är en svaghet. 
Dock har FBE tidigare undersökningar och resultat att jämföra svaren med vilket 
stärker underlaget. Utöver arbetare intervjuade organisationen även en represen-
tant för den internationella miljöorganisationen IUCN i Costa Rica och en forskare 
från universitetet Universidad Nacional Costa Rica (UNA). Forskaren har stude-
rat bekämpningsmedel under flera år och är även med i den grupp som har tagit 
de vatten prover som Swedwatch har fått ta del av för denna studie. Arbetarna är 
anställda på tre plantager (ägda av företagen Dole, Fruversa och Agromonte) eller är 
så kallade oberoende odlare (småbönder). De arbetar i området där vattenproverna 
har tagits. Alla namnen i rapporten är fingerade för att garantera arbetarnas säkerhet.

Fältstudien bör betraktas som ett stickprov och inte som en heltäckande beskriv-
ning av situationen i Costa Rica eller i andra ananasproducerande länder. För att dra 
mer långtgående slutsatser skulle det krävas fler kemikalieanalyser på plats samt fler 
intervjuer, både med företagen på plats och med arbetstagare. Dessutom skulle det 

5 Consumers international. Luxury Fruit at what price? 2010. och Update: Pineapples: The 

true price of luxury fruit revisited. 2012. www.consumersinternational.org/our-work/more/
key-projects/supermarket-csr/pineapples-case-study
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krävas besök på de specifika plantager som de svenska företagen köper från. Tillsam-
mans med tidigare studier av andra organisationer, samt forskningsstudier av ett av 
landets universitet, går det ändå att peka ut områden som behöver uppmärksammas 
ytterligare för att odlingarna ska bli hållbara. Inledningsvis tillfrågades de i studien 
ingående svenska livsmedelsföretagen om de kunde uppge namn på någon plantage 
som de köper frukt från. Inget av företagen gav någon information om specifik plan-
tage, men Lidl uppgav namnet på företaget, Agromonte, som producerar ananasen 
de importerar. Agromonte har en plantage i området där fältstudien genomfördes, 
och anställda från denna plantage intervjuades tillsammans med anställda från andra 
plantager. Eftersom Agromonte har flera plantager över hela landet är det inte säkert 
att Lidls frukt kommer från just den som skildras i denna studie. 

Resultaten från fältstudien och intervjuerna med företag och myndigheter i Sverige 
diskuteras i relation till relevanta internationella konventioner och avtal. 

3. Bakgrund

Ananas och mango är storsäljare världen över, både i färsk och processad form. Pro-
duktionen av ananas och mango har ökat de senaste decennierna. Ändrade matvanor 
och ökade inkomster förväntas leda till ytterligare ökad efterfrågan på både ananas 
och mango de närmaste åren.6 Både ananas och mango odlas i tropiska eller subtro-
piska länder. Runt 98 procent av den tropiska frukten som kommer ut på marknaden 
odlas i lågkostnadsländer. Ungefär 80 procent av denna produktion säljs till indu-
strialiserade länder.7 

Sedan 2005 har mer än 30 miljoner ton mango producerats för världsmarknaden. 
Närmare 80 procent av odlingen sker i Asien. Indien är den absolut största aktören 
med runt 40 procent av den globala produktionen. Flera afrikanska länder har också 
börjat odla mango, främst för inhemsk konsumtion, men även för export. 

Mango är en känslig frukt och svår att lagra färsk. Därför ställs höga krav på väl 
fungerande infrastruktur och transportsystem. Afrikanska länder exporterar därför i 
högre grad processad än färsk mango. Nigeria är det land som exporterar mest av de 
afrikanska länderna, följt av Egypten.8 

När det gäller ananas så sker även den produktionen till största delen i Asien, men 
Food and Agriculture Organisation (FAO) spår ett skifte de kommande åren, med en 
ökad produktion i Latinamerika och minskande i de asiatiska länderna. Thailand är 
det största ananasproducerande landet, tätt följt av Brasilien.9 

6 Food and Agriculture Organisation. Trade and markets. Tropical Fruits.                               
www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/en. Hämtad 2012-12-04.

7 Ibid.
8 Food and Agriculture Organisation, statistikavdelningen. www.faostat.fao.org.  

Hämtad 2013-01-14.
9 Food and Agriculture Organisation. Trade and markets. Tropical Fruits.                               

www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/en. Hämtad 2012-12-04.
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Konsumtionen av exporterad ananas och mango är störst i USA och EU. När det 
gäller mango så är EU den i särklass största marknaden. Ananas importeras främst av 
USA tätt följt av EU.

Diagram 1: Global produktion av ananas och mango 2002-2011, miljoner ton/år.10 

Världshandel och odling av ananas domineras av de fyra multinationella företagen 
Chiquita, Del Monte, Dole och Fyffes.11 Det finns inte lika stora aktörer när det gäller 
mango utan där är handel och produktion utspridd på mindre aktörer.

Både ananas och mango som odlas för export produceras till största delen på stora 
plantager med uteslutande en gröda, så kallade monokulturer. Bruket av monokultu-
rer är en av de bakomliggande anledningarna till problem med angrepp av skadein-
sekter och sjukdomar. I odlingar med enbart en gröda saknas ofta naturliga fiender 
till skadeinsekterna som då får större möjlighet att föröka sig.12

10 Food and Agriculture Organisation, statistikavdelningen. www.faostat.fao.org. Hämtad 2013-
01-14. Statistiken gäller global officiell produktion för export och hemmamarknad, men inte 
odling som sker endast för hushållsbehov. 

11 US AID. Market Trends for Pineapple. 2012. www.fintrac.com/cpanelx_pu/
tapp/08_23_5012_TAPP%20Market%20Survey%20May%202012.pdf

12 Food and Agriculture Organisation (FAO) Pest and disease incidence in monocultures. 2001. 

www.fao.org/docrep/004/ac122e/ac122e03.htm
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Tabell 1. De största ananasproducerande länderna, ton/år.13

LAND 2000 2011

Thailand 2 248 380 2 593 210

Brasilien 2 003 690 2 318 120

Filippinerna 1 559 560 2 246 810

Costa Rica 903 125 2 268 960

Kina 1 214 052 1 551 367

Tabell 2. Ananasimport per land/region 2010.14

LAND IMPORT (TON)

EU 1 348 270

USA 815 872

Japan 142 577

Kanada 101 543

Tabell 3. De största mangoproducerande länderna, ton/år.15

Land 2000 2011

Indien 10 503 500 15 188 000

Kina 3 210 692 4 519 380

Thailand 1 623 140 3 277 250

Pakistan 937 705 1 888 450

Mexiko 1 559 350 1 827 310

Tabell 4. Mangoimport per land/region 2010.16

LAND IMPORT (TON)

EU 369 533

USA 320 591

Saudi Arabien 58 250

Kina 24 038

13 Food and Agriculture Organisation, statistikavdelningen, www.faostat.fao.org. Hämtad 2013-
01-14. Statistiken gäller global officiell produktion för export och hemmamarknad, men inte 
odling som sker endast för hushållsbehov.

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.

3.1 Konventionell produktion av ananas

Det finns mer än hundra olika varianter av ananas, men endast sex till åtta av dessa 
odlas kommersiellt.17 Kronan på ananasen används som skott för att ge nya plantor. 
På konventionella odlingar doppas den i kemiska bekämpninsgmedel för att hindra 
angrepp på plantan innan den sätts ned i jorden. En arbetare kan plantera närmare 
10 000 plantor på en dag. Ananasodlingen är arbetsintensiv i flera skeden. Först ska 
marken beredas, sedan sätts plantorna som ska gödslas, sprutas med bekämpnins-
gmedel och skördas. Därefter ska frukten packas. Tiden från plantering till skörd 
varierar beroende på klimat, men i subtropiska områden i Centralamerika, däribland 
Costa Rica, tar det ungefär 18 månader från plantering till att frukterna är färdiga 
att skördas. Under den tiden gödslas plantan uppemot fyra gånger efter blomningen. 
Plantan är egentligen perenn vilket innebär att den kan ge frukt flera gånger, men 
kvalitén försämras efter varje skörd. På kommersiella odlingar tas därför bara en 
skörd, därefter rensas plantorna bort.18

17 United nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Commodity Profile – 
Pineapple. www.unctad.info/en/Infocomm/AACP-Products/COMMODITY-PROFILE---
Pineapple/ Hämtad 2012-12-02

18 Soil and More International BV. Sikirica. N. Water footprint assessment Bananas and 

Pineapples. Dole Food Company. May 2011.

Ananasfält i karibiska zonen, Costa Rica.
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Ananasplantorna kan drabbas av många olika typer av angrepp. Svamp och andra 
mikroorganismer kan skada plantan så att skörden försämras eller uteblir. Även 
insektsangrepp och ogräs riskerar att slå hårt mot skörden. Ofta används stora 
mängder kemiska bekämpninsgmedel på konventionella ananasplantager. Enligt en 
studie som Consumers International gjorde i Costa Rica 2012 används 14 till 16 olika 
kemiska bekämpningsmedel under plantans livscykel och flera av dessa medel appli-
ceras många gånger.19 När brasilianska myndigheter analyserade frukter som odlades 
i landet konstaterade de att ingen av de testade ananaserna levde upp till Brasiliens 
krav och regelverk kring bekämpningsmedel. Där hittades bland annat carbendazon 
och triclorfon, båda belagda med restriktioner.20 

Ananas äts både färsk, konserverad och torkad men används också för att göra puréer 
och juicer. Den är rik på mineraler som magnesium samt C-vitamin och fibrer. I In do-
nesien används bladen för att tillverka papper, tapeter och textilier.

3.2 Konventionell produktion av mango 

Den vilda mangon finns i de södra delarna av Asien. Med människans hjälp har den 
kultiverade formen spridit sig till de flesta av världens varma och tropiska regioner. 

Man tror att mangon började odlas för 
ungefär 4000 år sedan. Det tar ungefär 
fyra till fem år innan ett nyplanterat 
mangoträd börjar bära frukt, men sedan 
producerar det frukt många år framöver. 
Ett träd kan ge mellan 100 och 500 kilo 
frukt per år.21 Frukterna skördas året 
om i nästan alla stadier av mognad och 
används för olika ändamål. De mogna 
frukterna äts färska, konserverade, tor-
kade eller processas till juice, medan 
de omogna kan användas för att göra 
chutney, puréer och andra förädlade 
matvaror. I Indien, det land som odlar 
i särklass mest mango, används även 
kärnan där oljan tas tillvara för att göra 
tvål. Frukterna är rika på fibrer, minera-
ler och vitamin A, B och C.22

19 Consumers international. Luxury Fruit at what price? 2010. www.consumersinternational.
org/our-work/more/key-projects/supermarket-csr/pineapples-case-study 

20 Fresh Fruit Portal. Brazil reports pesticide violations for pineapples, mangoes, papayas. 

www.freshfruitportal.com/2013/09/04/brazil-reports-pesticide-violations-for-pineapples-
mangoes/?country=others Hämtad 2013-09-07

21 National Horticulture Board of India. Mango farming. nhb.gov.in/Horticulture%20
Crops%5CMango%5CMango1.htm hämtad 2013-09-03

22 United nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Commodity Profile – 
Mango, www.unctad.info/en/Infocomm/AACP-Products/COMMODITY-PROFILE---Mango. 
Hämtad 2012-12-02.

Mangoträdet behöver vanligtvis ingen bevattning, däremot behövs gödning för att ge 
en bra skörd. Gödningen ska appliceras strax efter blomningen för att ge bäst effekt.23 
Det största hotet mot mango är angrepp från mikroorganismer, såsom bakterier och 
svamp. Det bästa skyddet mot dessa angrepp är att hålla trädet och frukterna oskadda 
samt att rensa bort skadade och döda delar av trädet. Ett annat stort hot mot skörden 
är larven från mangoflugan (Bactrocera invadens). Ett angrepp från denna kan slå 
ut mer än hälften av skörden, och därför görs stora ansträngningar för att motverka 
dessa insekter. I konventionella odlingar används kemiska bekämpningsmedel, men 
de varierar beroende på land. I Indien rapporterar medier och miljöorganisationer att 
ämnet endosulfan, som är förbjudet i Sverige och övriga EU, används på mangoplan-
tager.24 I Brasilien upptäckte myndigheterna vid en undersökning i september 2013 
att mer än hälften av den undersökta frukten, däribland ananas och mango, innehöll 
olagliga mängder bekämpninsgmedelsrester. På mangon som odlades i landet hit-
tades till exempel ometoato, ett ämne som är förbjudet i Brasilien.25 Vidare nämns 
neonikotinoiden imidocloprid, svavelbaserade bekämpningsmedel och glyfosater som 
vanligt förekommande på mangoodlingar i Brasilien.26

3.3 Ekologisk odling av ananas och mango

Ekologisk ananas och mango odlas ofta tillsammans med många andra grödor, i till 
exempel så kallad agroforestry, som på svenska kallas trädjordbruk eller samordning. 
Där finns en blandning av växter, ettåriga i marknivå samt buskar och träd utspridda 
runt omkring. För ananasplantorna fungerar detta system mycket bra eftersom de 
trivs bäst i halvskugga. 

På de ekologiska odlingarna gödslar man med kompostmaterial eller annan natur-
gödsel, till skillnad från konventionella där man istället tillför konstgödsel. På de 
ekologiska odlingarna finns inte heller någon användning av kemiska bekämpnings-
medel. För att motverka angrepp läggs mycket kraft på att hålla plantorna hela och 
friska, samt på att underlätta för skadeinsekters naturliga fiender. Det finns även en 
del biologiska bekämpningsmedel som kan användas, till exempel neem, en olja som 
utvinns ur neemträdet.27

De ekologiska odlingarna ger inte nämnvärt lägre skördar än de konventionella. På 
två jämförbara plantager i Costa Rica, båda ägda av Dole och med liknande grundför-

23 National Horticulture Board of India. Mango farming. nhb.gov.in/Horticulture%20
Crops%5CMango%5CMango1.htm hämtad 2013-09-03

24 Mango worldmagazine. India: The use of endosulfan on mangoes is questioned. Posted  
2011-04-28. mangoworldmagazine.blogspot.se/2011/04/india-use-of-endosulfan-on-
mangoes-is.html

25 Fresh Fruit Portal. Brazil reports pesticide violations for pineapples, mangoes, papayas. 
www.freshfruitportal.com/2013/09/04/brazil-reports-pesticide-violations-for-pineapples-
mangoes/?country=others Hämtad 2013-09-07

26 Food and Agriculture Organisation (FAO). Pesticide residues in food 2012. Joint FAO/WHO 

meeting on pesticide residues. 2012, Rome.
27 Naturland. Organic Farmin in the tropics and subtropis. Exemplary description of 20 crops. 

www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Publication/English/pineapple.pdf Hämtad 
2013-09-06
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utsättningar (jordart och klimat), gav den konventionella odlingen ungefär 50 ton per 
hektar medan den ekologiska odlingen gav 46 ton per hektar.28 

3.4 Kemiska bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel kan orsaka problem både i mark, vatten och luft. En del bekämp-
ningsmedel appliceras i jorden för att förhindra angrepp på rötterna, andra medel spru-
tas på växten för att förhindra angrepp på blommor, blad och frukter. Det kan appliceras 
för hand eller med maskiner, mer eller mindre preciserat. Effekterna på miljön varierar 
beroende på vilket ämne det är, mängden, tidpunkten och vilken metod som används. 

Bekämpningsmedel är antingen så kallade kontaktverkande eller systemiska. Kon-
taktverkande har effekt just där de sprutas på växten medan systemiska tränger in 
i växten och sprids vidare i hela växten. Vid besprutning hamnar medlen på plan-
torna men också på andra plantor och på marken och en del sköljs bort av regn eller 
förs vidare med vind och riskerar att hamna i omgivande naturliga ekosystem eller 
i områden där människor bor. Om det är så kallade persistenta ämnen som har 
använts så kan dessa finnas kvar i systemen under många år och orsaka skada. 

De första varningssignalerna om negativa effekter av den flitiga användningen av 
kemiska bekämpningsmedel kom redan på 1960-talet med Rachel Carsons bok ”Tyst 
vår”.29 Hon observerade och dokumenterade hur fåglarna tystnade och dog på grund 
av den omfattande användningen av DDT. Rapporter om negativa effekter av använd-
ning av kemiska bekämpningsmedel har sedan dess avlöst varandra. Att den mins-
kande biologiska mångfalden i odlingslandskapet delvis beror av en ökande bekämp-
ningsmedelsanvändning, är väl belagt.Under 2012 publicerades forskningsrön som 
visar på ett samband mellan den utbredda bidöden och användning av bekämpnings-
medelsgruppen neonikotinoider.30 Bidöden är ett stort problem i hela världen, efter-
som jordbruket är beroende av bin för pollinering av grödor. 

Fortfarande saknas tillräcklig dokumentation och forskning rörande den så kallade 
”cocktaileffekten”, när människor och miljö exponeras för många olika kemikalier 
samtidigt. Det saknas även tillräckliga studier om hur långvarig exponering påverkar 
olika organismer, inklusive människor, och hur skilda kemikalier kan ge varierande 
effekter i olika stadier av organismens liv. Därför är det viktigt att politiker och andra 
beslutsfattare agerar utifrån försiktighetsprincipen.

Bekämpningsmedel förekommer sällan ensamma utan snarare i en blandning av 
olika substanser, vilka i sin tur kan påverka varandra och ge en förstärkt eller förmin-

28 Soil and More International BV. Sikirica. N. Water footprint assessment Bananas and 

Pineapples. Dole Food Company. May 2011.
29 Carson, R. Silent Spring. Publ. Houghton Mifflin. 1962
30 Whitehorn et al. Neonicotinoid Pesticide Reduces Bumble Bee Colony Growth and Queen 

Production. Science vol 336 no. 6079, 2012: sid 351-352.

skad effekt.31 Därför är det ibland svårt att koppla miljöeffekterna till enskilda ämnen 
eller preparat eftersom de olika medlen samverkar. 

Förändringar i miljön kan också ske långsamt, vilket gör det svårt att upptäcka dem. 
Effekterna av ett bekämpningsmedel kan visa sig först en lång tid efter exponering 
eller vid upprepad eller långvarig exponering. Detta brukar kallas kroniska effekter 
och kan orsaka exempelvis minskad tillväxt för grödor och sämre förmåga för män-
niskor och djur att föröka sig. Det här kan på sikt påverka hela ekosystem.32

Ett bekämpningsmedel behöver inte heller ha en direkt påverkan på en organism för 
att det ska ge en effekt. Om andra djur eller växter, som den lever i samspel med, blir 
påverkade så kan det ge en indirekt effekt på den första organismen. Ett exempel på 
en indirekt effekt är när ett insektsgift sprids till en vattenmiljö och orsakar en minsk-
ning i antalet av till exempel insektslarver och små kräftdjur. Alger och bakterier som 
finns i vattnet får då utrymme att öka i antal. Detta förändrar i sin tur livsmiljön för 
arterna i vattendraget vilket kan leda till ytterligare minskningar i deras populationer 
och till ett algdominerat ekosystem. Resultatet av exponering för även en låg koncen-
tration av insektsmedel kan därmed likna effekterna av övergödning.33 

De jordbrukskemikalier som används för närvarande är sällan så specifika att de 
enbart slår ut just den art som är ett hot mot jordbruksprodukterna, utan påverkar 
även andra växter och djur. Användning av kemiska bekämpningsmedel leder därför 
till förlust av biologisk mångfald.34 Många kemiska bekämpningsmedel tar lång tid att 
bryta ned och dessa riskerar att samlas i marken, läcka ut i grundvatten och vatten-
drag och förorena naturliga ekosystem. Vissa kemiska bekämpningsmedel kan lagras 
i växter och djur i hela näringskedjan. Om det är så kallade persistenta (beständiga) 
ämnen som har använts så kan dessa finnas kvar i systemen under många år och 
orsaka skada.35 

3.5 Hälsoproblem från bekämpningsmedel

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att ungefär tre miljoner människor för-
giftas av kemiska bekämpningsmedel varje år, och att upp emot 340 000 av dessa 
avlider.36 De allra flesta av dessa fall finns i låglöne- och utvecklingsländer. Barn och 
unga drabbas särskilt hårt. 

31 Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Miljöeffekter av bekämpningsmedel. www.slu.se/sv/
centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/

information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/paverkan-pa-
biologisk-mangfald-av-landlevande-arter/ Hämtad 2013-02-10

32 Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Miljöeffekter av bekämpningsmedel. www.slu.se/sv/
centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/

information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/paverkan-pa-
biologisk-mangfald-av-landlevande-arter/ Hämtad 2013-02-10

33 Ibid
34 Ibid
35 Ibid
36 Värlshälsoorganisationen WHO: The Global Burden of Disease – 2004 update, Geneva 2008 
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Majoriteten av dem som exponeras för kemiska bekämpningsmedel överlever men 
får tillfälliga eller mer långvariga symptom av medlen. Effekterna varierar med 
medel och dos. Exempel på effekter är sviktande minne, problem med koordinering 
av rörelser, motoriska problem samt humör- och personlighetsförändringar. Vidare 
finns exempel på människor som utvecklar astma och andra luftvägsproblem, aller-
gier och överkänslighet. De värsta exemplen på hälsoeffekter inkluderar bland annat 
olika former av cancer samt hormonell påverkan vilket kan leda till infertilitet.37

Barn och unga är en särskilt utsatt grupp och flera forskare har gjort studier som foku-
serar på just barn som utsätts för bekämpningsmedel, eller på gravida kvinnor som 
exponeras för bekämpningsmedel under graviditeten. En av de första studierna gjordes 
i Mexiko 1998.38 Där undersöktes två grupper av fyra- och femåringar från folkgruppen 
Yaqui, där genetisk bakgrund, matvanor, kulturella vanor och sociala strukturer var 
desamma i båda grupperna. Det enda som skiljde dem åt var att den ena gruppen, som 
bodde i en dal, var utsatt för kemiska bekämpningsmedel. Forskare fann rester i bröst-
mjölk, i barnens blod och i de nyföddas navelsträng.39 Den andra gruppen barn hade 
inte exponerats för kemiska bekämpningsmedel. Forskarna gjorde ett flertal olika tester 
och slog till slut fast ett antal avvikelser mellan de båda grupperna. De barn som var 
utsatta för kemiska bekämpningsmedel hade sämre grov- och finmotorik, sämre kort-
tidsminne och sämre förmåga att rita människor.40 

37 Toxipedia – connecting science and people. Effects of Pesticides on Human Health 2011-05-
06. toxipedia.org/display/toxipedia/Effects+of+Pesticides+on+Human+Health Hämtad  
2013-04-28

38 Guilette et al. An anthropological approach to the evaluation of preschool children exposed to 

pesticides in Mexico. Environ Health.12 (2): 303-25. 1998
39 Ibid
40 Ibid

En liknande studie gjordes i Costa Rica av den forskargrupp från National University 
som också har tagit vattenproverna som används i denna studie. Under sex år följde 
de en grupp skolbarn som bodde i områden där det förekom besprutning av frukt-
plantager med kemiska bekämpningsmedel och jämförde med en kontrollgrupp. I 
studien ingick även gravida kvinnor, som arbetade med att bespruta bananer. Resul-
taten visade att skolbarnen som bodde nära de besprutade plantagerna i högre grad 
hade koncentrations- och inlärningssvårigheter. Urinprov visade också på signifi-
kanta koncentrationer av rester från bekämpningsmedel. De gravida kvinnorna hade 
rester av kemiska bekämpningsmedel i prover från hår och urin och forskarna kunde 
därför inte utesluta att fostren hade blivit utsatta för medlen under graviditeten.41

4. Den svenska marknaden  
för ananas och mango

Den svenska importen av färsk ananas har femfaldigats det senaste decenniet, från 
2 000 ton per år 2002 till nästan 10 000 ton 2012. Även importen av färsk mango 
har stigit, från 1 700 ton till drygt 4 000 ton per år under samma period.42 Importen 
av färsk ananas och mango motsvarar ungefär sju procent av den totala importen av 
färsk frukt till Sverige. Utöver detta importeras även inläggningar, konserver, juicer, 
chutney, torkad frukt och andra former av behandlad ananas och ananas och mango. 
Merparten av den färska ananasen och mangon importeras via ett annat EU-land, 
främst Nederländerna och Belgien. Statistiken visar dock endast vilket land produk-
terna förts in till Sverige från, inte vilket land de odlades i. Det betyder att frukt som 
har odlats i till exempel Brasilien och som har importerats till Sverige via Rotterdam 
redovisas som import från Nederländerna.43 Ananasen som importeras till EU via 
Nederländerna kommer till största delen från Costa Rica, medan den ekologiska ana-
nasen till största delen kommer från Ghana. Mangon som importeras till Nederlän-
derna har sitt ursprung i flera olika länder, men Brasilien och Peru ligger i topp.44 När 
det gäller processad frukt så finns andra regler än för den färska, vilket bland annat 
leder till att kännedomen om ursprunget på dessa varor är sämre än för de färska.

41 Information från Maria Luisa Fournier, forskare på Institute for Studies on Toxic Substances 
(IRET), National University i Costa Rica. Intervjuad under fältstudien 2013-03-20 – 2013-04-14

42 Statistik hämtad från SCB:s statistikdatabas, , www.scb.se, 2013-02-26.
43 Ibid.
44 United nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Commodity Profile – 

Mango. www.unctad.info/en/Infocomm/AACP-Products/COMMODITY-PROFILE---Mango. 
Hämtad 2012-12-02.

På Costa Rica bor många människor granne med odlingar som besprutas hårt.  
Bilden till höger visar ett bostadshus mitt i en plantage.
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Tabell 5: svensk import av ananas 2012.454647

LAND IMPORT (TON)

Nederländerna46
 5053

Belgien47
 3992

Tyskland 532

Costa Rica 209
Thailand 75
Danmark 60
Frankrike 36
Ghana 13
Spanien 5
Sri Lanka 1
Totalt 9976

Tabell 6: Svensk import av mango 2012.4849 

LAND IMPORT (TON)

Nederländerna49 3055

Belgien 425

Pakistan 284

Tyskland 170

Spanien 77

Danmark 59

Egypten 28

Thailand 18

Indien 15

Kambodja 6

Vietnam 3

Kenya 1

Litauen 1

Panama 1

Totalt 4143

45 Statistik hämtad från SCB:s statistikdatabas, www.scb.se, 2013-02-26.
46 Importen av ananas och mango från Nederländerna består av frukt som är odlad i något annat 

land, och som fraktas via Nederländerna till Sverige. I importstatistiken ses detta som import 
från Nederländerna.

47 Importen av ananas och mango från Belgien består av frukt som är odlad i något annat land, 
och som fraktas via Belgien till Sverige. I importstatistiken ses detta som import från Belgien.

48 Statistik hämtad från SCB:s statistikdatabas, www.scb.se, 2013-02-26.
49 Importen till Nederländerna rymmer även den frukt som sedan fraktas vidare till andra 

EU-länder, bland annat Sverige. Se text ovan.

4.1 Svenska aktörer 

De stora svenska livsmedelskedjorna köper ananas och mango från fruktgrossister, 
vilka i sin tur har köpt frukten antingen direkt från producenten, eller från ett mel-
lanled. De företag som har intervjuats i denna rapport; Axfood (Willys, Hemköp, 
PrisXtra), Bergendahls (City Gross, Matrebellen, Matöppet), Coop, Ica och Lidl Sve-
rige, använder delvis olika grossister och har olika långa leverantörskedjor. Alla före-
tag ville inte uppge vilka leverantörer de använder och inget av företagen ville lämna 
namn på vilka plantager som de köper frukt från. Endast Lidl Sverige uppgav namnet 
på det företag i Costa Rica som de köper ananas från, däremot inte vilken plantage 
den odlas på.

Basinformation om företagen (källor: företagens respektive hemsida) 

FÖRETAG HÅLLBARHETSARBETE

AXFOOD
Axfood äger kedjorna Willys, Hemköp och 
PrisXtra, med sammanlagt 246 butiker. 
Dessutom samarbetar Axfood med hand-
larägda butiker knutna till Axfood genom 
avtal, bland annat inom Hemköpskedjan 
och Willys men också under varumärken 
som Handlar’n och Tempo. Totalt sam-
verkar Axfood med cirka 820 handlarägda 
butiker.

Axfood hållbarhetsrapporterar årligen. 
För 2013 har företaget som mål att försälj-
ningen av ekologiska produkter ska uppgå 
till tre procent av deras totala försäljning. 
De har ett stort fokus på klimatfrågor och 
har som mål att den egna verksamhen inom 
koncernen ska bli klimatneutral, och att 
minska sin klimatpåverkan med 75procent 
fram till 2020. Man har redan sänkt sina 
koldioxidutsläpp med 60 procent. Axfood 
har i år (2013) blivit medlem i BSCI och 
leverantörer från riskländer motsvarande 
minst 67 procent av inköpsvärdet ska vara 
reviderade i enlighet med BSCIs mål 2015. 

Inom det egna varumärket Garant har man 
tagit fram ett särskilt sortiment av hud-
vårds-, rengörings och tvättmedelsproduk-
ter som är kimatsäkrade, parfymfria och 
utan tillsattser.

I övrigt har Axfood även påbörjat ett arbete 
gällande palmolja och soja, vilket innebär att 
företagets egna produkter bara ska innehålla 
cetifierad soja och/eller palmolja 2015.

BERGENDAHLS
Bergendahls är en koncern med flera verk-
samhetsområden, varav livsmedelsbutiker 
är en. De har kedjorna City Gross, Matre-
bellen, Matöppet och Eko. Bergendahls 
arbetar med miljöfrågor främst genom att 
utesluta GMO-produkter och genom att 
satsa på svenska varor med svenskt kött 
som en av profilvarorna. 

På bolagets hemsida finns ingen informa-
tion om vare sig hållbarhetsredovisning 
eller om försäljning av ekologiska varor.
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COOP
Coop är ett affärsområde inom KF. I Sverige 
finns drygt 700 Coopbutiker. Coop Butiker 
& Stormarknader äger och driver hälften av 
butikerna och hälften drivs direkt av detalj-
handelsdrivande konsumentföreningar. 
Under 2013 har en omorganisering påbör-
jats och enligt denna ska ett nybildat KF-ägt 
bolag, Coop Sverige AB, driva all dagligvaru-
handel i koncernen.

Coop hållbarhetsredovisar årligen. I 2012-
års redovisning uppgick försäljningen av 
ekologiska och miljömärkta varor till 5,6 
procent. Målet under året var att komma 
upp i tio procent av den totala försälj-
ningen. Alla butiker är KRAV-certifierade. 

Coops hållbarhetsarbete omfattar tre områ-
den: hållbart sortiment, hållbara butiker 
och hållbara leverantörer. 

ICA
ICA-koncernen har cirka 2 100 butiker i 
Sverige, Norge och de tre baltiska staterna. 
Butikerna ägs antingen av ICA-koncernen 
eller av de respektive handlarna. Inom ICA-
koncernen finns stormarknader, matbutiker, 
närbutiker och lågprisbutiker, och även 
annan verksamhet som ICA-banken och 
fastigheter.

ICA hållbarhetsredovisar kvartalsvis. Deras 
försäljning av eko-varor har mer än för-
dubblats sedan 2007 och uppgår nu till ca 
tre procent av den totala försäljningen. 
Storsäljarna inom det ekologiska sorti-
mentet är mjölk, fil, yoghurt, ägg, kaffe 
och barnmat. Företagets egna varor som 
säljs under namnet I love Eco säljer mer än 
övriga ekovaror. 

Ica har som mål att minska sin direkta 
klimatpåverkan med 30 procent till 2020 
jämfört med 2006. Ica har även som mål att 
100 procent socialt reviderade leverantörer 
av deras egna varor i det de kallar högris-
kländer. De har ännu inte nått hela vägen. 
I den senaste kvartalsrapproten uppgick 
detta till 80 procent. Ica förklarar detta med 
att arbetet är mycket tidskrävande.

LIDL SVERIGE
Lidl är från början en tysk kedja och ägs 
idag av en stiftelse. Företaget finns i 
över 26 länder med sammanlagt närmare 
10 000 butiker. Lidl öppnade de första buti-
kerna i Sverige 2003 och har ungefär 162 
butiker spridda över landet. De har ett eget 
ekologiskt märke som heter Biotrend. De är 
medlemmar i BSCI sedan 2007 och köper 
endast Globalgap-certifierad frukt. Tillåter 
inte GMO.

Arbetet pågår med att ställa om till 100 
procent RSPO-certifierad palmolja och till 
100 procent MSC, Marine Stewardship 
Council, vildfångad fisk i sitt sortiment. 
Omställningen ska vara klar till slutet av 
2013.

På bolagets hemsida finns ingen informa-
tion om vare sig hållbarhetsredovisning 
eller om försäljning av ekologiska varor.

4.2 Företagens krav

Samtliga intervjuade livsmedelskedjor ställer likartade krav på leverantörerna de 
anlitar. Det grundläggande kravet är att frukten inte får innehålla resthalter från 
ämnen som är förbjudna i EU, eller halter som överstiger tillåtna värden. Detta är 
lagstadgat och testas av Jordbruksverket, på uppdrag av Livsmedelsverket, i Sverige 
genom stickprovsanalyser vid gränskontrollerna innan frukten förs in i Sverige.   

Om produkten är kontrollerad i ett annat EU-land, där produkterna har införtullats 
(till exempel i Holland), gör inte svenska myndigheter någon extra koll. 

Även om det är resthalter av kemiska ämnen i frukten som testas, så styr detta 
indirekt användningen i produktionen. Odlarna är givetvis måna om att eventuella 
resthalter av använda preparat inte ska överskrida gränsvärdena eller komma från 
ämnen som är förbjudna. Utöver de lagstadgade EU-kraven ställer samtliga intervju-
ade företag krav på att frukten ska vara Globalgap-certifierad. Denna frivilliga stan-
dard har kriterier som rör bland annat spårbarhet, bekämpningsmedelsanvändning, 
gödselanvändning, konstbevattning, miljö samt arbetares hälsa och säkerhet. Det är 
inte en Fairtrade- eller ekologisk certifiering och kraven i Globalgap är inte så högt 
ställda att odlingarna kan leva upp till de krav som ställs i en ekologisk märkning eller 
rättvisemärkning.

Globalgap började utvecklas 1999 av handeln som ett svar på konsumenternas oro 
i samband med Galna kosjukan. Aktörerna insåg att det behövdes ett initiativ för 
att stärka livsmedelssäkerheten och stärka kunskapen om ursprung och hänsyn 
till miljön i produktionen. Globalgap ställer krav på att producenten inte använder 
bekämpningsmedel som är förbjudna i produktionslandet, och att det inte får finnas 
rester av otillåtna medel när produkterna importeras till EU (enligt direktiv 79/117/
EC).50 Dessutom ska Globalgap-certifierade odlare i första hand bekämpa skadean-
grepp enligt principerna i Integrated Pest Management (IPM). Det betyder att man 
använder kemiska bekämpningsmedel först efter att biologiska och alternativa meto-
der har prövats, såsom fällor och naturliga fiender till skadedjuren. 

Axfood har därutöver ett leverantörsavtal som gäller alla leverantörer av färsk frukt 
och grönt. Den bygger på FN:s konventioner för mänskliga rättigheter, arbetares 
rättigheter samt miljöfrågor och innehåller både sociala krav, miljökrav och krav på 
livsmedelssäkerhet. Företagets uppförandekod är en bilaga till detta avtal.51 Coop har 
också en egen uppförandekod som används gentemot alla leverantörer och under-
leverantörer som säljer produkter eller tjänster till företaget.

Axfood, Ica, Coop och Lidl är med i Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett 
företagsdrivet initiativ för ökat socialt hänsynstagande.52 BSCI har en uppförandekod 
som medlemsföretagen använder i kontakten med leverantörer och producenter. 
Koden består till största delen av sociala krav, bland annat finns en punkt om hälsa 
och säkerhet där det ställs krav att arbetare ska ha en säker arbetsmiljö och att per-
sonalen ska få regelbundna utbildningar om hälsa och säkerhet. När det gäller miljö-
ansvar krävs att leverantörerna ska följa produktionslandets lagstiftning samt mini-
mera negativ påverkan på miljön.53 

Lidl är det enda företaget i denna studie som har en uttalad strategi kring kemiska 
bekämpningsmedel. Sedan 2006 har företaget strävat efter att leverantörerna ska 
minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och företaget har arbetat fram 

50 SMAK. Bär, frukt, grönskaer och potatis. www.smak.se/website1/1.0.1.0/86/1/index.php. 

Hämtad 2013-02-11

51 Informtionen hämtad från Axfood Hållbarhetsredovisning 2012. Den hittas på www.axfood.se
52 Business for Social Compliance, BSCI. www.bsci-intl.org. Hämtad 2013-02-17
53 Business for Social Compliance, BSCI. www.bsci-intl.org. Hämtad 2013-02-17
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en strategi tillsammans med leverantörer och producenter. Företaget ställer krav på 
att resthalterna i frukten ska ligga på maximalt en tredjedel av EU:s tillåtna värden. 
Lidl har valt att satsa på Rainforest Alliance-certifierade ananas. Det är inte en ekolo-
gisk märkning, men inom standarden finns krav på att jordbrukarna inte får avskoga 
sin mark, att de måste skydda ekosystemen och minska användningen av vatten, 
energi och kemikalier.54 Företagets målsättning är att all ananas ska vara certifierad 
enligt Rainforest Alliance. 

4.3 Utbudet av ekologisk frukt 

Det är bara två av företagen, Bergendahls och Coop, som säljer ekologisk ananas och 
mango. Axfood har tidigare haft ekologisk ananas i butikerna.

– Vi tog bort den ur sortimentet eftersom den sålde dåligt och svinnet i butikerna blev 
alltför stort, säger Elisabeth Gunnarsson på Axfood. 

Ica kommer börja sälja ekologisk mango under hösten 2013 och ska även diskutera 
möjligheten att sälja ekologisk ananas. Lidl uppger att man undersöker möjligheten 
att ta in ekologisk ananas framöver om efterfrågan ökar. Alla företag anser att efter-
frågan är mycket liten på ekologisk ananas och mango. Det är en viss skillnad mellan 
dessa frukter; ekologisk ananas är något mer efterfrågad än ekologisk mango, möj-
ligen för att ananasproduktionen har fått mer publicitet och för att prisskillnaden är 
större mellan konventionell mango och ekologisk mango än motsvarande för ananas. 

– Tidigare sålde vi ekologisk ananas och mango, men har tagit bort det ur sorti-
mentet på grund av dålig försäljning. När det gäller ekologisk mango är det svårt att 
ha socialt reviderade leverantörer av mango året runt men vi tror och hoppas att vi 
lyckas med detta inom vår lansering av ekologisk mango under hösten. När det gäller 
ananas så är det möjligt att ha Fairtrade och ekologisk året runt men Ica har valt att 
ha Fairtrade-märkt ananas eftersom en kombination av båda märkningarna gör att 
priset blir högre, säger Icas miljöchef Maria Smith.

Hon säger också att det är prisskillnaden som gör att efterfrågan inte är högre bland 
konsumenterna. Alla företag utom Coop uppger också att utbudet av ekologisk frukt 
är begränsat och inte alltid tillförlitligt. Coop däremot har inte upplevt några problem 
med att få tag i ekologiskt odlad ananas och mango när de har velat köpa in det, även 
om efterfrågan inte alltid har varit så stor.

4.4 Företagens kontrollsystem 

Företagens krav gällande kemiska bekämpningsmedel utgår från EU:s lagstiftning 
och kontrollen av att kraven efterlevs sker i första hand i form av stickprover av rest-
halterna i produkterna. Stickproven utförs både av Livsmedelsverket och av företa-
gen. Utöver EU:s lagstiftning arbetar företagen genom BSCI och Globalgap för att 

54 Rainforest alliance. Vårt arbete/Hållbart jordbruk. www.rainforest-alliance.org/sv/work/

agriculture. Hämtad 2013-02.20

ställa krav på själva produktionen. I BSCI finns dock inte några särskilda kriterier för 
användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Samtliga företag ställer krav på att odlarna ska följa lagstiftningen i landet där fruk-
ten odlas. Lagstiftningen ser olika ut i olika länder och i en del länder finns förbud 
mot kemiska bekämpningsmedel som är tillåtna i andra länder. Utöver detta finns 
internationella konventioner som reglerar vissa kemiska bekämpningsmedel, något 
som tas upp mer detaljerat längre fram i rapporten.

Eftersom kraven i första hand gäller resthalter av kemiska ämnen i frukterna så 
kontrollerar företagen efterlevnaden främst genom analyser på frukterna. Utöver de 
kemiska analyserna har företagen dock även andra strategier för att kontrollera hur 
leverantörerna lever upp till kraven i BSCI och Globalgap.

Ica menar att de säkerställer att deras krav efterlevs genom kontroller av grossis-
terna och kontroller av leverantörerna till grossisterna. Eftersom Ica är med i BSCI 
sker kontrollerna genom den organisationen. BSCI anlitar tredjepartsrevisorer som 
genomför både annonserade och oannonserade revisioner av odlingarna. Ica genom-
för även sociala revisioner enligt sitt eget verktyg ICA Social Audit, dessa revisioner 
utförs av en tredjepart. Revisionen inleds med att odlaren gör en självutvärdering. 
Därefter görs revisionen, som föjs av en åtgärdsplan om man funnit någon avvikelse 
mot kraven. Därefter görs uppföljande kontroller. Om en revision har resulterat i ett 
omfattande åtgärdsprogram görs tätare revisioner på den odlaren, och om odlaren 
har kommit långt i arbetet görs revisionerna mer sällan.

– Primärproduktionskedjan kan vara som ett träd med många rötter och kan inklu-
dera många olika odlingsplatser. Vi kontrollerar inte själva alla odlingar men vi begär 
in certifikat som visar att de är granskade av andra och att de är Globalgap-certifie-
rade, även med avseende på sociala och miljömässiga krav, säger Icas miljöchef Maria 
Smith. 

De plantager som är Globalgap-certifierade revideras av oberoende tredjepartsre-
visorer varje år och ska kunna visa ett certifikat när de tillfrågas. Globalgap anlitar 
för närvarande mer än 140 ackrediterade revisionsföretag globalt. Dessa gör både 
annonserade och oannonserade revisioner av odlingarna. Samtiga företag uppger att 
de enbart köper Globalgap-certifierad frukt och har därmed kontroller genom denna 
organisaation. Axfood, Coop, Ica och Lidl är med i BSCI och i dessa fall sker kontrol-
lerna även genom dessa organisationer. 

Under intervjuerna tillfrågades samtliga företag om de vet vilka kemiska bekämp-
ninsgmedel som används på odlingarna de köper frukt från. Alla svarade att de kan 
få reda på detta. Däremot menar de att ett sådant arbete är så omfattande att det görs 
mest i ”skarpt läge”, när det är nödvändigt. Maria Smith på Ica uppger att producen-
terna ska dokumentera vilka medel som har använts och varför, och att de kan få ta 
del av den informationen vid revisioner. 

Axfoods representant Elisabeth Gunnarsson säger att deras odlare, som också är cer-
tifierade enligt Globalgap, ska dokumentera användning av kemiska bekämpnings-
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medel. Hon menar också att det varierar stort vilka ämnen som används beroende på 
landets lagstiftning och vilka angrepp odlaren har problem med. 

Louise König på Coop och Katarina Rosenqvist på Lidl Sverige säger att de inte 
vill lämna ut uppgifter om vilka ämnen som används, att det är en förtroendefråga 
mellan dem och producenterna, men att de internt har kunskap om vad som används.

4.5 Spårbarhet

Företagens krav på spårbarhet av färsk frukt är höga. De vet vilket land, vilket pack-
hus och vilken odlare frukten kommer från. Även EU:s och Sveriges lagkrav på spår-
barhet av färsk frukt är höga. Även om den officiella statistiken anger Nederländerna 
eller Belgien som ursprung för importen så ska det finnas information på packlådorna 
och i dokumenten som följer med om vilket land frukten kommer från. 

– Från och med 1 oktober i år, 2013, stärktes lagkraven. Nu ska det oavsett produkt 
även stå i dokumentation och på packlådor vilket företag som har packat frukten, det 
vill säga vem som är den så kallade avsändaren, vilket ofta är odlaren. Det har tidi-
gare bara gällt de tio vanligaste produkterna. Avsändaren får emellertid under vissa 
förutsättningar ersättas av en kod, berättar Kristina Mattsson, enhetsschef på Jord-
bruksverket.

För konsumenterna gäller redan idag att det ska framgå i butiken vilket land frukten 
är odlad i och det kravet kommer gälla även efter skärpningen av lagen under året.55 

När det gäller processad frukt, till exempel puréer, juice, fryst, torkad, konserverad 
eller inlagd frukt är det Livsmedelsverket som ansvarar för kontroller och spårbarhet. 
Företagen som intervjuades visste inte lika mycket om ursprunget på den frukt som 
köptes in i processad form, och Livsmedelsverkets kontroller sker utifrån säkerhets-
aspekter och konsumenternas hälsa. De tittar mycket sällan på andra aspekter såsom 
miljö- och sociala frågor i odlings- och produktionsled. 

– Vi kan till exempel kontrollera konserver för att försäkra att burkarna inte inne-
håller farliga ämnen eller läcker tungmetaller till innehållet. Vi gör också så kallad 
identitetskontroll, det vill säga vi bekräftar att innehållet stämmer överens med det 
som står på förpackningarna och på dokumentationen, säger Pontus Elvingsson, livs-
medelsinspektör på Livsmedelsverket.56

Han berättar att det ytterst sällan sker någon kontroll av den processade frukten 
vad gäller kemiska bekämpningsmedel. De lagstadgade kraven på kännedom om 
ursprung är betydligt lägre för processade frukter än för färska varor. När det gäller 
bearbetade produkter finns bara krav på att man ska kunna spåra ursprunget ett steg 
bakåt i leverantörskedjan. Något lagkrav på att man ska veta var de ingående produk-
terna kommer från och under vilka förhållanden de har producerats finns alltså inte. 

55 Intervju med Kristina Mattsson, avdelningschef statistikavdelningen på Jordbruksverket. 
2013-01-21

56  Intervju med Pontus Elvingsson, livsmedelsinspektör, Livsmedelsverket. 2013-01-23.

Tabell 7. Sammanfattning av de svenska företagens arbete med färsk ananas och 
mango samt användning av bekämpningsmedel

AXFOOD

Ursprung på ananas Costa Rica

Ursprung på mango Brasilien och Peru

Säljer ekologisk ananas Nej

Säljer ekologisk mango Nej

Krav på frukten Globalgap-certifierade. Inga GMO-produkter. Ska följa EU:s 
krav på innehåll av kemiska bekämpningsmedel. 

Kontroll av kraven Producenterna gör självutvärderingar och ska kunna visa 
giltigt Globalgap-certifikat. De som inte lever upp till kraven 
får en möjlighet att korrigera avvikelserna och utvärderas 
med en ytterligare revision. Stickprovsanalyser på produk-
terna.

Arbete gällande kemiska 
bekämpningsmedel

Anställda ska förses med skyddsutrustning. Leverantörerna 
ska själva göra laboratorietester som ska kunna uppvisas 
vid förfrågan.

Känner till vilka kemiska 
bekämpningsmedel som 
används

Nej, men de kan få den informationen om de ber leveran-
törerna om det.

Grossist som de köper  
frukt från 

Vill ej uppge det. Inte heller vilka producenter frukterna 
kommer från.

BERGENDAHLS

Ursprung på ananas Costa Rica, Panama och Ghana

Ursprung på mango Brasilien, Dominikanska republiken, Elfenbenskusten, 
Israel, Spanien och Peru.

Säljer ekologisk ananas Ja

Säljer ekologisk mango Ja

Krav på frukten Globalgap-certifierade. Ska följa EU:s krav på innehåll av 
kemiska bekämpningsmedel.

Kontroll av kraven Everfresh har ansvar för kontrollen. Producenterna gör 
självutvärderingar och ska kunna visa giltigt Globalgap-
certifikat. På de som inte lever upp till kraven görs revision. 
Stickprovsanalyser på produkterna.

Arbete gällande kemiska 
bekämpningsmedel

Inget specifikt utöver det som nämns i rutan ”krav på 
frukten”

Känner till vilka kemiska 
bekämpningsmedel som 
används

Nej, men de kan få den informationen om de ber produ-
centerna om det.

Grossist som de köper 
frukt från 

Everfresh. Vill ej uppge producenter.
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COOP

Ursprung på ananas Costa Rica

Ursprung på mango Nicaragua, Costa Rica, Dominikanska republiken, Puerto 
Rico, Peru, Brasilien, Senegal mfl

Säljer ekologisk ananas Ja

Säljer ekologisk mango Ja

Krav på frukten Enligt BSCI:s uppförandekod. Den innehåller främst sociala 
krav, men har även några miljörelaterade krav.

Kontroll av kraven BSCI kontrollerar att uppförandekoden efterlevs, tillsam-
mans med företaget, i detta fall grossisten Everfresh.  
Stickprovsanalyser på frukterna. 

Arbete gällande kemiska 
bekämpningsmedel

Coop ställer krav på nivåer av resthalter av kemiska 
bekämpningsmedel i frukten, men har inga krav på använd-
ningen av kemiska bekämpningsmedel i produktionen, 
utöver att producenter/leverantörer ska följa lagstiftningen 
på området.

Känner till vilka kemiska 
bekämpningsmedel som 
används

Ja

Grossist som de köper 
frukt från 

Everfresh. Vill ej uppge producenter, men har internt namn 
på alla leverantörer och underleverantörer. Av konkurrens-
skäl vill de ej uppge dessa namn till Swedwatch.

ICA

Ursprung på ananas Costa Rica, Ghana

Ursprung på mango Ecuador, Peru, Brasilien, Dominikansa Republiken, Israel, 
Spanien, Senegal, Elfenbenskusten samt Mexico

Säljer ekologisk ananas Nej, men Fairtrade-märkt

Säljer ekologisk mango Nej

Krav på frukten Globalgap-certifierade samt krav enligt BSCI:s uppfö-
randekod.

Kontroll av kraven BSCI kontrollerar att uppförandekoden efterlevs. Global-
gap-certifikat krävs in från producenterna, som också gör 
självutvärderingar. Stickprover på varorna. Ica gör egna 
social audits om ingen annan aktör har gjort det.

Arbete gällande kemiska 
bekämpningsmedel

Inget specifikt utöver det som nämns i rutan ”krav på 
frukten”.

Känner till vilka kemiska 
bekämpningsmedel som 
används

Nej, men de kan få den informationen om de ber produ-
centerna om det.

Grossist som de köper 
frukt från 

Av konkurrensskäl vill inte Ica publicera vilka grossister de 
köper frukt från, men de har lämnat uppgifterna till Swed-
watch.

Initiativ och certifieringar

KRAV: KRAV är en svensk miljömärkning för mat. Certifieringen ställer krav på att pro-
duktionen ska vara ekologisk, vilket bland annat innebär att odlingen sker utan kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel. Kraven på djurhållningen går längre än svensk lag-
stiftning när det gäller djurvälfärd och medicinering. Maten ska innehålla så lite tillsatser 
som möjligt och enbart sådana som är absolut säkra för miljön och för konsumenten. 
GMO tillåts inte.
Det ställs även klimatrelaterade krav och sociala krav gällande produktionsvillkoren.
Både svenska och importerade livsmedel kan KRAV-certifieras. Producenterna kontrol-
leras en gång per år.
Källa: www.krav.se Hämtad 2013-04-14.

BSCI: The Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett europeiskt nätverk av och 
för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag 
samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom att de följer en 
gemensam uppförandekod och därmed ställer samma krav på leverantörerna. Kontrol-
lerna sker av en certifierad tredjepartsrevisor. BSCI är inte en märkning i sig, utan en 
arbetsstandard företag emellan. Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden och sociala 
frågor. När det gäller miljörelaterade frågor ställs endast krav på att landets lagstiftning 
ska följas samt att negativ miljöpåverkan ska minimeras. 
Källa: www.bsci-intl.org Hämtad 2013-04-14.

FAKTA

LIDL

Ursprung på ananas Costa Rica

Ursprung på mango Spanien, Brasilien 

Säljer ekologisk ananas Nej, men ananas som är Rainforest-alliancecertifierad.

Säljer ekologisk mango Nej

Krav på frukten Frukten de köper är Globalgap-certifierad. Utöver detta har 
Lidl som krav att ligga på maximalt 1/3 av de godkända EU-
nivåerna av kemiska bekämpningsmedelsrester. 100 pro-
cent av ananasen är certifierad enligt Rainforest-alliance. 
Medlemmar i BSCI. Fritt från GMO.

Kontroll av kraven Kontakt med alla i kedjan för att ha spårbarhet och för 
löpande dialoger med leverantörerna gällande Lidls krav. 
Kemikalieanalyser på produkterna.

Arbete gällande kemiska 
bekämpningsmedel

Sedan 2006 har Lidl arbetat för att alla producenter ska 
minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Mål 
att ligga på maximalt en tredjedel av de godkända EU-nivå-
erna av resterhalter av bekämpningsmedel. Mål att 100 
procent av ananasen ska vara rainforest-alliancecertifierad.

Känner till vilka kemiska 
bekämpningsmedel som 
används

Ja, de vet det genom information från odlarna. Genom tes-
terna ser de om det finns resthalter av medel som används 
och kontrollerar även att inga andra än de godkända 
medlen förekommer (se rutan om kontroll av kraven).

Grossist som de köper 
frukt från 

Vill ej uppge det, men lämnade namn på ett företag i Costa 
Rica (se metoddelen).
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5. Fältstudie – ananas från Costa Rica

Costa Rica är det land som använder mest kemiska bekämpningsmedel i hela världen 
per hektar odlingsmark. World Resources Institute (WRI), en internationell tanke-
smedja med fokus på hållbar utveckling, har räknat ut att landets odlingar använder 
i snitt drygt 51 kilo kemiska bekämpningsmedel per hektar och därmed ligger långt 
före nummer två på listan, Colombia, som använder drygt 16 kilo kemiska bekämp-
ningsmedel per hektar.57 I Sverige använder jordbruket ungefär ett halvt kilo per 
hektar. Det är vanskligt att jämföra användningen av kemiska bekämpningsmedel 
mellan länder, eftersom det är så olika förhållanden som råder. Dessutom odlas 
andra grödor i Sverige än i Costa Rica, något som också påverkar vilka bekämpnings-
medel som används, och i vilka kvantiteter. Vidare är det en betydande skillnad 

57 Nationmaster.com. Agriculture Statistics: Pesticide use (most recent) by country  
www.nationmaster.com/graph/agr_pes_use-agriculture-pesticide-use. Hämtad 2013-04-10.

mellan olika bekämpninsgmedel i hur mycket som måste användas för att ge önskad 
effekt. Vissa medel måste appliceras i stora mängder medan det kan räcka med för-
hållandevis små mängder av ämnen som är giftigare. Sedan 1977 har dock importen 
av kemiska bekämpningsmedel till Costa Rica ökat med mer än 300 procent, sam-
tidigt som den samlade jordbruksarealen (inte enbart för ananasodlingar) bara har 
ökat med 30 procent.58 

Costa Rica är en av världens största producenter av ananas och det land som Sverige 
importerar mest färsk ananas från. Det är även en stor bananproducent och många 
av bananerna som säljs inom EU och i Sverige kommer från Costa Rica. I det område 
där intervjuerna gjordes och där vattenproverna var tagna finns framför allt två stora 
aktörer: Dole och Agromonte. Det finns ytterligare ett företag i området, Fruversa, 
som är mindre än de två andra. Utöver detta finns små företag och oberoende odlare. 
De oberoende odlarna, oftast småbönder, säljer ananas på marknader i staden, eller 
till de stora packhusen som drivs av Dole, Agromonte och Fruversa. För att kunna 
sälja till den internationella marknaden måste frukten leva upp till packhusens och 

58 Information från Maria Luisa Fournier, forskare på Institute for Studies on Toxic Substances 
(IRET), National University, Costa Rica. Intervjuad under fältstudien 2013-03-20 – 2013-04-14.

GLOBALGAP: Globalgap är en internationell standard för god jordbrukssed. GAP står 
för ”Good Agricultural Practice” och är ett begrepp för att beskriva ”bästa praxis” för 
jordbruksproduktion. Checklistan berör krav inom livsmedelshantering såsom med-
arbetarnas hälsa, säkerhet och trygghet, samt även hänsyn till miljö och djurhälsa. 
Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska begränsas. Odlare som är certifierade 
av Globalgap ska först ha använt så kallad Integrated Pest Management (IPM) för att 
bekämpa skadeangrepp. I detta system finns bland annat metoder som fällor, naturliga 
fiender, växelbruk och noggrann kontroll av redskap och växter för att stävja angrepp 
tidigt. Om inte dessa metoder fungerar kan odlaren använda kemiska bekämpnings-
medel. I dessa fall finns restriktioner kring hur dessa medel ska förvaras och användas, 
samt även vilka ämnen som bör användas. Odlaren ska bland annat ha kontrollerat att 
bekämpningsmedlet inte är förbjudet i produktionslandet eller på den marknad dit fruk-
ten ska exporteras. Kontrollerna görs av ackrediterade oberoende tredjepartsauditörer, 
både annonserat och oannonserat.
Källa: www.Globalgap.org, hämtad 2013-04-14.

RAINFOREST ALLIANCE: Rainforest Alliance är en internationell ideell naturskyddsor-
ganisation som grundades 1987 och som har grundat certifieringen med samma namn. 
Organisationen arbetar inom skogsbruk, jordbruk, turism och klimat. Organisationens 
mål är att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter 
för arbetare och odlare. Standarder för jordbruk tas fram tillsammans med Sustaina-
ble Agriculture Network (SAN), en sammanslutning av åtta lokala miljöorganisationer 
i Latinamerika. Enligt kriterierna ska odlarna arbeta för att bevara ekosystem, djurliv 
och vattenresurser. Bland annat ska odlarna anlägga buffertzoner med träd utmed vat-
tendrag för att förhindra att eroderad jord och jordbrukskemikalier når vattendrag. Det 
ställs krav på att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter följs. Bön-
derna ska följa kriterier gällande odlingsmetoder och markskydd, till exempel genom att 
bevara träd på marken och förebygga erosion genom att ha en tät markvegetation. Det 
ställs inte krav på att kemiska bekämpningsmedel ska uteslutas ur produktionen helt, 
men de certifierade odlarna ska i första hand använda så kallad Integrated Pest Mana-
gement (IPM) och endast när dessa metoder inte fungerar kan odlarna använda kemiska 
bekämpningsmedel. Certifiering och revision görs av en organisation inom Rainforest 
Alliance, RA-cert.
Källa: rainforest-alliance.org, hämtad 2013-04-14.

Arbetare på väg hem från en arbetsdag på ananasfälten.
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köparnas krav gällande utseende och storlek. Det leder till att många småbönder 
lånar pengar för att kunna köpa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, så att 
frukten blir fri från synliga ”skavanker”.59

5.1 Miljöproblem från bekämpningsmedel i Costa Rica

Mellan 2001 och 2011 ökade ytan för ananasplantager i landet med 230 procent och 
ananasskörden med 388 procent. Avkastningen per hektar blev alltså högre, något 
som kan förklaras av mer intensiva jordbruksmetoder.60 Intensiva jordbruksmetoder 
kan innebära till exempel en högre användning av jordbrukskemikalier och konstgöd-
sel. Det kan också handla om ökad användning av konstbevattning. 

Jorge Polimeni, ordförande för den internationella miljöorganisationen International 
Union för Conservation of Nature (IUCN) i Costa Rica har arbetat länge med landets 
ananasodlingar. Organisationen, tillsammans med andra grupper i landet, har för-
sökt sätta gränser för expansionen och att Costa Ricas miljölagar efterlevs i större 
utsträckning. Jorge och hans grupp intervjuade till denna studie nio arbetare från tre 
plantager i området, samt två så kallade oberoende odlare. Flera av de intervjuade 
arbetarna har arbetat på olika plantager från år till år, och har även släktingar och 
bekanta som arbetar på olika plantager. 

– Några av de värsta följderna av expansionen, som har fått pågå relativt okontrolle-
rat, är att floderna förorenas och förstörs av sediment från odlingarna. Skogar avver-
kas och naturliga ekosystem försvinner och djurlivet isoleras på allt mindre områden, 
berättar Jorge Polimeni.

Arbetarna och småbönderna som intervjuades till denna studie berättade att land-
skapet har förändrats allt eftersom ananasplantagerna har brett ut sig. För att få mer 
mark till plantagerna har markägare dränerat mark, lett om vattendrag och även torr-
lagt vissa floder. De intervjuade arbetarna har nämnt Agromonte som en av de aktö-
rer som har haft en negativ påverkan på färskvattentillgången i området. I fältstudien 
intervjuades inte ledningen för Agromonte och inte heller togs specifika prover utan-
för deras odlingar och därför går det inte att dra slutsatser av om arbetarnas uppgifter 
stämmer fullt ut. Dock är det en samstämmig uppfattning från samtliga intervjuade 
arbetstagare, att problemen är större runt Agromontes odlingar.

– När markägare har dränerat marken för att få mer plats för ananasodlingar, och 
lett om floden för att använda den till bevattning, har vårt jordbruk drabbats. Vi har 
fått minskad vattentillgång både till våra odlingar och till hushållet, berättar Antonio 
Gutirrez, en småbonde som bor nära en plantage.

Jorge Polimeni säger att expansionen av ananasodlingar har bidragit till att mer 
kemiska bekämpningsmedel används och att detta har lett till att fler floder, sjöar, 
grundvattenkällor och mer mark har blivit förorenade av rester från jordbrukskemi-
kalierna. En forskningsstudie som drevs av bland annat UNEP och forskargrupper 

59 Ur intervjuer med Småbönder i området. Intervjuad under fältstudien 2013-03-20 – 2013-04-14.
60 Information från IUCN i Costa Rica under fältstudien 2013-03-20 – 2013-04-14.

från Nicaragua, Colombia 
och Costa Rica, mätte rester 
från kemiska bekämpnings-
medel i vattendrag, mark 
och utanför kusterna i dessa 
tre länder. I Costa Rica hit-
tades rester av bland annat 
bromacil och endosulfan, 
något som forskarna hän-
förde till den höga använd-
ningen av dessa ämnen på 
landets ananas- och banan-
plantager.61

Några av de mest använda 
kemiska bekämpnings-
medlen på Costa Ricas ana-
nasplantager är bromacil, 
parakvat, ethoprop, triadi-
mefon och furaner (läs mer 
om dessa i faktarutan).62 De 
intervjuade arbetarna har 
alla nämnt något eller några 
av dessa medel när de inter-
vjuades om vilka kemiska 
bekämpningsmedel de 
använder på odlingarna.

Ett av landets universitet, 
Universidad Nacional, 
tog mellan åren 2003 och 
2009 vattenprover för att 
följa hur mycket kemiska 
bekämpningsmedel det 
finns i floden63 Dessa resul-
tat har Swedwatch fått ta 
del av till denna rapport. 

Vattenproverna togs på flera ställen i floden Bella Vista, både i huvudfåran och i 
biflöden och analyserades sedan av Universidad Nacional. De värden som redovisas 

61 United Nations Environmental Program (UNEP). GEF-REPCar Regional Coastal Monitoring 

Report. Agricultural Pesticide Reidues in Caribbean Coastal waters. Colombia, Costa Rica 

and Nicaragua. 2008-2011.

62 Information från Maria Luisa Fournier, forskare på Institute for Studies on Toxic Substances 
(IRET), National University i Costa Rica. Hon är en av forskarna som har tagit proverna vars 
resultat används i denna studie. Intervjuad under fältstudien 2013-03-20 – 2013-04-14.

63 Mellan 2003 och 2010 togs vattenprover på två lokaler och proverna analyserades av två 
olika laboratorier. Vattenproverna samlades in och ananlyserades av Universidad Nacional. 
Universidad Nacional UNA, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas IRET 
Laboratorios ECOTOX y LAREP. Presencia de plaguicidas en el Acueducto de Milano, 
Siquirres. 2011.

Landskapet på Costa Rica förändras allt eftersom ananasplanta-
gerna brer ut sig. Floderna förorenas och förstörs av sediment från 
odlingarna. Skogar avverkas och naturliga ekosystem hotas.



 

35
 

34

i tabell 8 är medelvärden från dessa. De visar på stigande halter av ämnena bromacil 
och triadimefon som båda har bevisad negativ effekt på sötvattensystem såsom sjöar 
och vattendrag och som även misstänks vara cancerframkallande.64 Universitetets 
tester visade även på förekomst av ämnet diuron, men eftersom man inte uppmätte 
halter av detta ämne under hela provtagningstiden har de inte inkluderat diuron i de 
resultat som lämnades till Swedwatch. 

Tabell 8: Vattenprover, koncentration mikrogram/liter65

ÅR BROMACIL ETHOPROP

2003 3 –

2006 5 0,04

2010 6,7 0,27

I en annan studie som genomfördes av United Nations Environment Program 
(UNEP), tillsammans med forskargrupper från Costa Rica, Colombia och Nicaragua, 
gjordes mätningar i sötvattendrag och utanför ländernas kuster som en del i ett pro-
jekt för att kartlägga jordbrukets påverkan på kustzonerna.66 I Costa Rica uppmättes 
höga halter av ogräsmedel och forskarna kopplade även en svag tillväxt hos växter 
med förekomsten av dessa ämnen. Forskarna såg även påverkan på fisk, med lägre 
reproduktion och tillväxt bland arterna både i sötvattensystem och utanför kusten.67

– Fisken har minskat i floden, och även andra djur har minskat i antal. Vår flod är 
förstörd och förorenad, berättar Carlo Luis, nu anställd på Fruversa men som tidigare 
arbetade på Agromonte. 

Han har under mer än fem år arbetat med att spruta kemiska bekämpningsmedel på 
ananasplantager. Liksom de andra som intervjuades i studien, säger han att Dole har 
god kontroll och att de följer lagar om arbetsförhållanden och miljöhänsyn. Däremot 
menar han att andra plantager, bland annat Agromonte och Fruversa, inte följer 
regelverken i lika hög grad.

– De talar aldrig om när de ska spruta de kemiska bekämpningsmedlen. Ofta görs det 
på natten och så märker vi det för att det börjar lukta illa, säger Antonio Gutirrez, en 
småbonde som bor nära Agromontes plantage.

64 Pesticide Action Network. PAN Pesticide database, www.pesticideinfo.org. Hämtad 2013-04-
25. Pesticide Action Networks databas Pesticideinfo administreras av den amerikanska delen 
av organisationen. Där samlas information om bekämpningsmedel och ingående ämnen, 
utifrån bland annat kemiska egenskaper, www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/
Publication/English/pineapple.pdfklassificering utifrån WHOs rekommendationer, eventuell 
lagstiftning och begränsningar samt användningsområden.

65 Det finns inga gränsvärden för dessa ämnen i Costa Rica, det är således tillåtna värden som 
redovisas. Dock visar proverna att halterna av dessa ämnen har ökat, något som antingen tyder 
på att användningen ökar eller att reningen av avrinningsvatten har försämrats. Det finns en 
ökad medvetenhet om riskerna med dessa ämnen (se faktaruta) vilket gör att forskarna bakom 
provtagningarna är oroade över resultatet.

66 UNEP. GEF-REPCar Regional Coastal Monitoring Report. 2008-2011. www.cep.unep.org/
repcar. Hämtad 2013-09-06

67 Ibid.

Kemiska bekämpningsmedel (aktiva substanser) som 
används på ananasplantager i Costa Rica

PARAKVAT: Parakvat används som ogräsmedel i många delar av världen inom jord- och 
skogsbruk med avsikt att bekämpa ogräs. Det används till bland annat odling av kaffe-
bönor, teplantor, ris, majs, bananer, oljepalmer, gummiträd , ananas samt annan frukt 
och grönsaker. Parakvat klassificeras som ”akut giftigt” för både djur och människor och 
är belagt med strikta restriktioner för användningen. I EU, inklusive Sverige, är parakvat 
förbjudet att använda. Det påverkar andningen och kan leda till lungkollaps. Symptom 
efter exponering är bland annat törst, andnöd, hjärtklappning, njurproblem och lever-
skador. Det klassificeras som möjligt cancerframkallande. Parakvat är giftigt för vatten-
levande organismer, det bryts ned långsamt och kan därför samlas i naturen där det kan 
ge långvarig negativ effekt på vilda däggdjur och vid läckage till vattenmiljöer, genom att 
det bland annat stör fotosyntesen hos alger och andra växter i vattnet. 

BROMACIL: Bromacil används som ogräsmedel i stora delar av världen. I Sverige och 
resten av EU är bromacil förbjudet eftersom det är misstänkt cancerogent. Även om det 
är tillåtet i de flesta länder är det omgärdat av en del restriktioner, bland annat ställs 
krav på skyddsutrustning när man sprutar medlet samt att man inte får gå in i områden 
som nyligen har behandlats med bromacil. Det ska inte heller användas eller sprutas i 
områden där människor bor. Det klassificeras som ”moderat giftigt”, vilket betyder att 
det är skadligt om det sväljs eller vid hudkontakt, men att det inte är lika farligt som de 
som klassificeras som akut giftiga. Det finns indikationer på att medlet kan vara cancer-
framkallande eftersom försök har visat att det framkallar cancer hos djur. Medlet är 
dessutom en möjlig hormonstörare. Bromacil är persistent (beständigt) och lättrörligt 
och läcker ut i grundvatten, där det kan skada växtlighet genom att störa fotosyntesen.

ETHOPROP: Ethoprop är ett insektsmedel som klassificieras som akut giftigt för fåglar 
och sötvattenfiskar. För männsikor klassificeras det som giftigt, men eftersom det bryts 
ned fort ses det ej som akut giftigt. Ethoprop kan ge neurologisk påverkan hos män-
niskor, med symptom som kramper, yrsel och illamående. Det är även klassificerat som 
troligt cancerframkallande, eftersom försök på djur har visat att exponering för ethoprop 
ger fler cancerfall. Ethoprop är inte förbjudet i EU.

FURANER: Furaner liknar dioxin när det gäller effekten på miljö och människors hälsa. 
Furaner är förbjudna i EU liksom i många andra länder. Det är en av de så kallade 
Persistent Organic Pollutants (POPs), vilka regleras av Stockholmskonventionen. POP är 
långlivade organiska ämnen som ackumuleras i näringsväven. De omfattas av mycket 
regleringar eftersom det finns flera dokumenterade negativa effekter på människors och 
djurs hälsa. Några av de allvarligaste effekterna är reproduktiva störningar, hormonella 
störningar, försvagat immunsystem, ökad risk för cancer och fosterskador. 

TRIADIMEFON: Triadimefon är en systemisk fungicid, det vill säga ett svampdödande 
medel som går in i växten och påverkar hela organismen. Ämnet klassificeras som mode-
rat giftigt vid exponering och möjligt cancerframkallande. Det är giftigt för vissa djur, 
dock saknas information om direkta effekter på människor. Den största oron gäller risken 
för att ämnet kan ge upphov till fosterskador. I undersökningar av befolkningsgrupper 
som har exponerats för medlet har man sett en liten ökad förekomst av fosterskador.
Triadimefon är inte förbjudet för användning inom EU. 
Källor: USA:s Environmental Protection Agency (US EPA), pesticides: www.epa.gov pesti-

cides. Hämtad 2013-09-08 och Pesticide Action Network, PAN Pesticide database, www.

pesticideinfo.org. Hämtad 2013-04-25.  
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Bromacil är förbjudet i EU på grund av riskerna för människors hälsa (se faktaruta 
nedan). Hittills finns inga gränsvärden för ämnet i Costa Rica, men i samband med 
att Universidad Nacional påvisade förekomst av ämnet har myndigheterna börjat 
 diskutera en begränsning och åtgärder för att minska utsläppen.68

5.2 Hälsoeffekter av användningen av kemiska 
bekämpningsmedel i Costa Rica

Av de nio arbetare och 
två småbönder som 
intervjuades i den här 
studien vittnade fem om 
incidenter med förgift-
ningar och även om dålig 
hälsa efter långvarig 
exponering av kemiska 
bekämpningsmedel. 
Huvudvärk, yrsel, illamå-
ende och hudutslag var 
de vanligaste besvären. 
Alla berättade att Dole 
generellt sett är bra på 

att förse arbetarna med skyddsutrustning och att informera dem om faror och hur de 
ska hantera medlen för att inte skada sig själva eller miljön. De fall av exponering för 
kemiska bekämpningsmedel som hade skett var samtliga på Agromontes eller Fruver-
sas plantager, eller hos de två småbönder som också intervjuades.

Varela Vega som arbetar på Fruversas plantage berättade att han tidigare hade arbetat 
på Dole och att han där hade fått information och utbildning om hur han skulle hantera 
kemiska bekämpningsmedel, men att han inte fick det hos sin nya arbetsgivare. 

– På Fruversa är det ingen kontroll alls. En av mina kollegor blev förgiftad när han 
sprutade kemiska bekämpningsmedel och blev väldigt sjuk, berättar han.

Småbonden Juan Acunas son blev förgiftad när han rengjorde utrustningen som de 
använder. Han hamnade på sjukhus med symptom som illamående, huvudvärk och 
yrsel men klarade sig utan bestående skador. Juan Acuna brukar sälja frukten på 
marknaden eller direkt till packhusen och säger att därifrån går frukten vidare till EU 
och USA. Eftersom han har sin egen odling måste han också köpa utrustning själv 
och även betala för säkerhetsutbildning.

– Ibland använder jag skyddsutrustning, men oftast inte. Jag har inte fått någon trä-
ning, det är alldeles för dyrt. Jag har lärt mig själv, berättar han. 

68 Inside Costa Rica. Herbicide used by pineapple growers making its way to water supply, 
insidecostarica.com/2013/02/04/herbicide-used-by-pineapple-growers-making-its-wayto-
water-supply. Hämtad 2013-04-27.

Mangoproduktion i Indien

I SCB:s officiella statistik importeras en mindre del mango från Indien, men som framgick 
av informationen från Livsmedelsverket så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att 
veta exakt varifrån frukten i processade livsmedel kommer.1

 

Mangoodlingar drabbas frekvent av angrepp från en insekt som kallas ”mango fruit fly”. 
Flugorna lägger ägg i de unga frukterna och när äggen kläcks äter larverna på frukten 
inifrån, vilket gör den oätlig och omöjlig att sälja.2

 

Utöver den specifika mangofruktflugan finns även andra angrepp från skadedjur och 
ogräs i odlingarna. I Indien har både forskare och olika enskilda organisationer under-
sökt hur användningen av kemiska bekämpningsmedel på dessa odlingar ser ut och vilka 
effekter den får, främst med fokus på människors hälsa.

I en studie i Indien undersöktes hälsostatusen hos arbetare på mangoplantager.3 Fors-
karna intervjuade och observerade arbetare och såg bland annat att arbetarna blandade 
och applicerade kemiska bekämpningsmedel utan att använda skyddsutrustning. Dess-
utom visade intervjuerna att arbetarna mycket sällan hade tillräcklig information och 
kunskap om vilka medel de använde och hur de skulle hantera dessa på ett säkert sätt. 

Blodprover bekräftade att de hade rester av kemiska bekämpningsmedel i blodet och 
forskarna drog slutsatsen att de hälsoproblem som arbetarna berättade om – hudpro-
blem, andningsproblem, illamående och andra besvär med magen samt synrubbningar 
– troligen berodde på långvarig exponering för kemiska bekämpningsmedel.4

 

Ytterligare en forskningsstudie i Indien, i Kerala, kartlade vilka kemiska bekämpningsme-
del som användes på odlingar i delstaten, däribland mangoodlingar.5 Resultaten visade 
att ämnen som är förbjudna i delstaten eller i landet, eller som har kraftiga begräns-
ningar, användes flitigt på mangoodlingarna, bland annat endosulfan.6 I studien konsta-
terades också att arbetarna och bönderna inte följde rekommendationerna för hur ofta 
och i vilka mängder medlen ska appliceras. 

1 www.scb.se samt intervju med Pontus Elvingsson, livsmedelsinspektör, 
Livsmedelsverket, 2013-01-23.

2 United nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Commodity Profile 
– Mango. www.unctad.info/en/Infocomm/AACP-Products/COMMODITY-PROFILE--
-Mango. Hämtad 2012-12-02.

3 Kesavachandran et al. Health Status among pesticide applicators at a mango 

plantation in India. Journal of Pesticide Safety Education, 2006.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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På bilden några skolbarn som bor alldeles intill en bananplantage.
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5.3 Arbetsförhållanden

Flera studier har genom åren konstaterat att det finns stora problem förknippade 
med arbetsförhållandena i ananasproduktionen i Costa Rica.69 Senast i raden var det 
Consumers International, en internationell organisation som bland annat studerar 
arbetares rättigheter i lågkostnadsländer, som publicerade en studie om arbetsförhål-
landen på plantagerna. På Costa Ricas plantager arbetar i hög utsträckning migranter 
och det är många gånger ett säsongsbetonat arbete. Lönerna är låga, dagarna långa 
och för att få ut en tillräcklig lön arbetar man sex-sju dagar per vecka.70 

69 Till exempel The sour taste of ineapple, International Labor rights Forum 2008, och Luxury 

Fruit at what price? Consumers International tillsammans med The Guardina och Banana 
Link 2008.

70 Consumers international. Luxury Fruit at what price? 2010. www.consumersinternational.
org/our-work/more/key-projects/supermarket-csr/pineapples-case-study 

International Labor Rights Forum, en internationell enskild organisation som arbetar 
för arbetares rättigheter, publicerade en rapport om arbetsförhållandena på ana-
nasplantager i Costa Rica och i Filippinerna 2008. Där konstaterades att arbetarna på 
ananasplantagerna hade långa arbetsdagar, uppemot 10-14 timmar per dag sex dagar 
i veckan. De arbetade ofta på ackord med låga grundlöner, vilket ledde till många 
arbetstimmar i högt tempo.71 

Fältstudien från Costa Rica som Swedwatch låtit utföra visar på samma mönster, 
men arbetsvillkoren varierar mellan de olika plantagerna. Arbetarna berättar att 
Dole följer sina köpares uppförandekoder, lagstiftningen i landet och internationella 
överenskommelser både gällande hälsa och säkerhet liksom löner och arbetstider. 
Däremot uppger arbetarna från både Fruversa och Agromonte att anställda på dessa 
plantager i högre utsträckning saknar övertidsersättning, kontrakt och utsätts för tra-
kasserier av olika slag.

Jorge Polimeni, ordförande för IUCN, säger att de långa handelskedjorna har pressat 
odlarna, eftersom alla mellanhänder vill ha sin förtjänst.

– För att få tillräcklig vinst minskar de kostnader för övertid, försäkringar och utbild-
ningar. Framför allt gäller det för Agromonte, Fruversa och lokala mellanstora plan-
tager, säger han.

6. Internationella överenskommelser 
gällande bekämpningsmedel och arbetsrätt

År 2004 antogs Stockholmskonventionen, Convention on Persistent Organic Pol-

lutants, som gäller persistenta ämnen som ansamlas i miljön under lång tid. Genom 
den har ungefär 170 länder, däribland Cosa Rica och Indien, enats om en utfasning av 
persistenta organiska ämnen. Endosulfan togs upp i denna konvention 2011 och län-
derna kom därmed överens om att börja fasa ut användningen.72

En annan konvention som Sverige har undertecknat är Rotterdamkonventionen, som 
trädde i kraft 2004. Även Costa Rica har ratificerat denna konvention. Den är utfor-
mad för att begränsa användningen och spridningen av vissa farliga bekämpnings-
medel i internationell handel och gör det möjligt för länder att antingen godkänna 
eller avslå import. 2011 lyckades Sverige få med ytterligare tre bekämpningsmedel på 
listan som ingår i Rotterdamkonventionen: aldikarb, endosulfan och alaklor. Parak-
vat och metylkvicksilver är föreslagna att tas upp på listan men än har inte länderna 
lyckats komma överens om detta. 73

71 International Labor Rights Forum,The sour taste of pineapple, 2008. www.laborrights.org 
72 Kemikalieinspektionen. Internationella Konventioner och överenskommelser. www.kemi.se/

sv/Innehall/Internationellt/Konventioner-och-overenskommelser/Stockholmskonventionen-
POPs. Hämtad 2013-04-29.

73 Ibid.

Överst: packning av ananas som går på export. Under t vä: Arbetarnas skyddsutrustning varierar 
mellan olika plantager. T hö: Kronan separeras från ananasfrukt som inte går på export, och används 
som skott för att ge nya plantor. Här är enda skyddsutrustningen gummihandskar.
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Sedan 2008 har EU infört gemensamma regler för rester av kemiska bekämpnings-
medel i frukt och grönsaker som odlas i EU eller importeras till EU. Halterna är satta 
utifrån ett säkerhetsperspektiv för konsumenterna och reglerar inte hur mycket som 
används i produktionen och är inte heller ett verktyg för att minska påverkan på miljö 
och människors hälsa i produktionslandet. 

I fältstudien framkom att några av de ämnen som används på ananasplantager är bro-
macil, furaner, ethoprop, parakvat och triadimefon. Myndigheterna i Costa Rica arbetar 
för att föra upp bromacil på listan över förbjudna bekämpningsmedel eftersom det 
förekommer allt oftare i vattendrag och grundvattenkällor.74 Det har varit diskussioner 
om att ta upp bromacil i Rotterdamkonventionen, men hittills har inget beslut om detta 
fattats.75 I Sverige är bromacil förbjudet eftersom det är misstänkt cancerogent. Furaner 
är förbjudna i EU liksom i många andra länder. Parakvat är fortfarande tillåtet i Costa 
Rica, men det finns vissa restriktioner gällande besprutning med flygplan. Som nämn-
des ovan är ämnet fortfarande inte upptaget på Rotterdamkonventionens lista, men i 
Sverige är det inte tillåtet att använda. Ethoprop, också nämnt som ett vanligt ämne i 
Costa Ricas ananasplantager, har hittills inte visat lika allvarliga miljö- och hälsoeffek-
ter som de ovan nämnda medlen, och är tillåtet både i Costa Rica och EU.76 

Ytterligare en internationell överenskommelse som bör nämnas är försiktighetsprincipen, 
som är en vedertagen princip i många länders miljöarbete och fastslagen i Riodeklaratio-
nen som är ratificerad av majoriteten av världens länder, inklusive Costa Rica. Den inne-
bär att om det är osäkert hur farligt ett ämne är ska det betraktas som farligt, och osäker-
heten ska inte användas som anledning att skjuta upp åtgärder för att fasa ut ämnet.77

6.1 Internationella regelverk för arbetsrätt  
och mänskliga rättigheter

Användning av kemiska bekämpningsmedel faller ofta under frågor som rör miljöpro-
blem, men eftersom användningen även påverkar människors liv och hälsa så bör dessa 
frågor inkluderas i företagens arbete med mänskliga rättigheter. I FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter definieras hur ansvaret för att upprätt-
hålla de mänskliga rättigheterna fördelar sig på stater och företag.78 Enligt dessa princi-
per är företagen skyldiga att känna till risker för kränkningar av mänskliga rättigeheter, 
som deras verksamhet kan bidra till. För företag som köper in livsmedel innebär det 
att man måste känna till arbetarnas villkor inklusive exponering för kemiska bekämp-

74 Indira Devi P. Pesticides in Agriculture – A Boon or a Curse? A Case Study of Kerala. 
Economic & Political Weekly. June 26, 2010 vol xlv no 26 & 27. indiaforsafefood.in/PDF/
pesticides-boon-or-curse-kerala-EPW.pdf. Hämtad 20113-03-15.

75 Förenta nationerna, fn. United nations system-wide eartwatch. Background profile For the 
Second report on international scientific advisory processes on the environment and sustainable 
development www.un.org/earthwatch/about/docs/scpPIC.htm. Hämtad 2013-04-30.

76 Pesticide Action Network. PAN Pesticide database, www.pesticideinfo.org Hämtad 2013-04-25
77 Förenta Nationerna, FN. Officiell sida för Riodeklarationen. www.un.org/documents/ga/

conf151/aconf15126-4.htm. Hämtad 2013-08-17
78 Ruggie, J. 2011- Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United 

Nations ”Protect, Respect and Remedy” Framework, www.business-humanrights.org. Hämtad 
2013-04-28.

ningsmedel. Företagen bör sedan skärpa redan befintliga policys och koder så att 
användningen av farliga kemiska bekämpningsmedel minskar, samt följa upp att detta 
sker. I detta arbete ingår att veta vilka ämnen som används, hur dessa kan påverka 
befolkningens hälsa, tillgång till rent vatten och livsmedelsförsörjning. 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till företag från 
42 regeringar. Riktlinjerna är frivilliga och därmed inget juridiskt instrument men 
de ger en uppfattning om hur företag förväntas agera i internationella sammanhang 
gällande mänskliga rättigheter i allmänhet, anställdas rättigheter mer specifikt samt 
även med hänsyn till miljö och hållbar utveckling.79

Ett centralt begrepp både i OECD:s riktlinjer och FN:s vägledande principer är 
human rights due diligence, en ständigt pågående analys-, kunskaps- och handlings-
process för att minska och hantera företags negativa inverkan på mänskliga rättig-
heter. Enligt denna modell ska företagen hålla sig informerade och uppdaterade om 
villkoren i tillverkningskedjan. De ska också anta en policy för hur missförhållanden 
ska undvikas, integrera denna i sin verksamhet och göra uppföljningar. Det ska också 
finnas en mekanism för att kunna anmäla avvikelser och lämna klagomål.

7. Slutsats 

Forskningen bakom Planetary Boundaries lyfter liksom mycket annan forskning 
kemikaliefrågan som en av vår tids viktiga miljö- och folkhälsofrågor. Användningen 
av kemiska bekämpningsmedel är hög i odling av ananas och mango. De krav gäl-
lande kemikalier som företagen ställer idag på den färska, importerade ananasen och 
mangon utgår från  konsumentperspektivet och inte produktionseffekter. Därför är 
det stor risk att odlarna och småbönderna som arbetar på ananas- och mangoplan-
tagen i Costa Rica utsätts för kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige 
och EU. Sammantaget leder detta till att Sverige riskerar att exportera miljöproblem 
till låglöneländer via import av livsmedel.

De köpande och odlande företagen samt myndigheterna har ansvar för reglering och 
kravställan på kemikalieanvändning, samt kontroll av efterlevnad. Inget av de grans-
kade svenska importerande företagen har en tillräckligt hög ambition att minska den 
negativa påverkan på miljö och människor som produktionen av ananas och mango 
medför. Arbetet syftar i första hand till att ta ansvar för konsumenterna men inte för 
producenterna.

När det gäller processad frukt så finns andra regler än för den färska, vilket bland 
annat leder till att kännedomen om ursprunget på dessa varor är sämre än för de 
färska. Företagen som intervjuades visste inte lika mycket om ursprunget på den 
frukt som köptes in i processad form, och Livsmedelsverkets kontroller sker utifrån 
säkerhetsaspekter och konsumenternas hälsa. De tittar mycket sällan på miljö- och 
sociala frågor i odlings- och produktionsled.

79 Organisation for Economic Co-Operation and Development. Guidelines for multinational 
enterprises. www.oecd.org/daf/inv/mne. Hämtad 2013-04-28.
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Av de granskade företagen i denna studie är det endast Lidl som ställer hårdare krav 
än EU:s lagstiftning på resthalter av kemiska bekämpningsmedel i de konventionellt 
odlade frukterna. För att minska användningen av bekämpningsmedel på odlingarna 
för de dialog med producenterna.

I fältstudien om ananansodling i Costa Rica framkom att villkoren skiljer sig mellan 
de olika plantagerna när det gäller hantering av kemiska bekämpningsmedel och att 
det därför är viktigt att välja leverantör med omsorg. För att känna till förhållandena 
i odlingarna är det viktigt med närvaro på plats. Ica är det av företagen som har satsat 
mest på närvaro genom att både välja Globalgap-certifierad färsk frukt och ha upp-
följning genom BSCI samt ibland även egna revisioner. 

FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, liksom OECD:s riktlinjer, beto-
nar vikten av kunskap, och av att företagen ska vara informerade och uppdaterade 
om villkoren i produktionen. I detta fall gäller alltså att företagen ska känna till vilka 
kemiska bekämpningsmedel som används för att därigenom kunna driva ett aktivt 
kemikaliearbete. Så ser det inte ut idag. 

EU:s kemikalielagstiftning gäller rester av kemiska bekämpningsmedel i frukten, som 
kontrolleras i stickprover. 

När det gäller villkoren på odlingarna är det Globalgaps eller BSCI:s regelverk för 
användningen av kemiska bekämpningsmedel som styr. Men inget av dessa regelverk 
har tillräckligt långtgående krav för att kemikalieanvändningen ska minska. Eftersom 
Costa Ricas jordbruksproduktion utmärks av höga insatser av kemiska bekämpnings-
medel bör i synnerhet företag som handlar med odlare därifrån ställa tydliga krav på att 
kemikalieanvändningen ska minska. 

Den ökade produktionen av ananas i Costa Rica har haft stor inverkan på den lokala 
miljön i form av avskogning, nedsmutsning av vattendrag och minskad biologisk mång-
fald. Statistiken visar att mängden inköpta kemiska bekämpningsmedel ökar snabbare 
än den uppodlade arean, något som tyder på att odlingarna har blivit mer intensiva. 

Utbudet av ekologisk ananas och mango, såväl färsk som processsad, är litet och 
de företag som ändå har vissa volymer säger att produkterna är svåra att hitta och 
att efterfrågan är svag. Samtidigt klarar uppenbarligen Coop bättre än de andra att 
erbjuda färsk ekologisk ananas och mango.

Företagen har möjlighet att stimulera en snabbare omställning till ekologisk odling 
genom att efterfråga produkterna. I Costa Rica är avkastningen från ekologiska ana-
nasodlingar marginellt mindre än från konventionella.

Inget av de företag som Swedwatch har granskat i denna rapport vill uppge för Swed-
watch var frukten de sålde producerades och endast Lidl berättade vilket företag de 
köpte av i Costa Rica. Ökad information till kund kan leda till ökad efterfrågan på 
ekologiskt odlad ananas och mango. Swedwatch anser dock att det inte enbart ska 
vara ökad efterfrågan som driver företagen framåt, de bör  även själva gå före genom 
att ställa högre krav på konventionellt odlad frukt och framför allt genom att erbjuda 
konsumenter ekologiskt odlad tropisk frukt.

8. Rekommendationer 

• De fem svenska livsmedelsåterförsäljarna som granskats i denna rapport bör ställa 
krav på minskad användning av kemiska bekämpningsmedel i odling av ananas 
och mango och göra uppföljningar av att detta sker, särskilt rörande aktiva sub-
stanser som är förbjudna i Sverige och övriga EU, t ex parakvat. 

• Livsmedelsföretagen bör parallellt med ovanstående driva på för att Globalgap och 
BSCI ställer högre krav på minskad kemikalienvändning i certifieringen av frukt-
producenter.

• Företagen bör känna till vilka kemiska bekämpningsmedel som används, hur 
dessa kan påverka människor och miljö, samt utveckla en policy för hur de nega-
tiva effekterna ska minska.

• Företagen bör öka utbudet av miljömärkt tropisk frukt, särskilt ekologisk.

• Företagen bör öka transparensen i leverantörsled gentemot externa intressenter 
för att underlätta granskning av de konsekvenser fruktproduktionen har.

• Kraven på, kännedom om och spårbarhet av produktionsformerna för frukt som 
importeras i processad form, t ex konserver, torkad osv, måste öka.

• Den svenska regeringen bör verka för utökade förbud mot särskilt problematiska 
kemiska bekämpningsmedel på såväl svensk som europeisk och internationell nivå.
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