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Kommittédirektiv 

En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet 
Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 2021 

Sammanfattning 
En kommitté i form av en delegation ska, ur ett samhällsövergripande 
perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som 
motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte 
dem emellan. Delegationen ska bl.a. 

• verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet, 
och  

• förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprida 
kunskap om internationella erfarenheter.  

 
Uppdraget ska delredovisas senast den 17 juni 2022, senast den 24 februari 
2023 och senast den 23 februari 2024, och slutredovisas senast den 28 
februari 2025. 
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Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem  
Området arbetslivskriminalitet omfattar flera olika typer av 
regelöverträdelser. Det kan exempelvis handla om brott mot lagstiftning som 
rör arbetsmiljö och skatter eller otillåtet utnyttjande av 
arbetsmarknadspolitiska insatser och välfärdsförmåner. Det kan också 
handla om penningtvätt och bedrägerier, arbete utan arbetstillstånd samt 
utnyttjande av arbetskraft genom människoexploatering och 
människohandel. En del av arbetslivskriminaliteten utgörs av välfärdsbrott, 
som är ett samlingsbegrepp för brott som riktas mot välfärdssystemen. 

Arbetslivskriminalitet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, 
företag, samhället och statsfinanserna och kan dessutom vara en 
inkomstkälla för organiserad brottslighet. Arbetstagare riskerar ofta osäkra 
arbetsvillkor, lägre löner och allvarliga kränkningar av sina rättigheter. 
Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. 
Samhället och statsfinanserna riskerar allvarliga budgetkonsekvenser genom 
minskade intäkter via skatter och sociala avgifter. Aktörer som bedriver 
arbetslivskriminalitet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. 
Samverkan och erfarenhetsutbyte är i dessa fall av central betydelse som 
grund för samhällets insatser för att stoppa dem.  

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att motverka arbetslivskriminalitet. 
Exempelvis har åtta myndigheter sedan 2018 haft i uppdrag att samverka 
genom bland annat myndighetsgemensamma kontroller (A2017/02422, 
A2017/00678, A2021/00085). Delegationens arbete ska ske i tillägg till 
befintliga insatser. Delegationens uppgift är att, med utgångspunkt i bl.a. det 
arbete som bedrivs av myndigheterna, stödja och stärka samhällets samlade 
insatser mot arbetslivskriminalitet ur ett brett och långsiktigt perspektiv. 
Myndigheterna har även fortsättningsvis det mycket angelägna uppdraget att 
bedriva och utveckla det operativa arbetet för att bekämpa 
arbetslivskriminalitet, både utifrån sina egna verksamhetsområden och i 
samverkan.  

Uppdraget att verka samlande och stödjande för att motverka 
arbetslivskriminalitet 
Att motverka arbetslivskriminalitet kräver insatser från flera olika typer av 
aktörer. Olika myndigheters verksamheter bidrar på olika sätt utifrån sina 
respektive uppdrag, och de har olika kunskap och metoder att tillgå. Vissa 
myndigheter har en mer central roll än andra myndigheter inom befintliga 
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samverkansformer. Arbetsmarknadens parter har också en viktig roll i 
sammanhanget. De har bland annat genom sin branschkunskap en särskild 
förståelse för utvecklingen och omfattningen av arbetslivskriminaliteten. 
Dessutom kan även exempelvis företag och branschorganisationer agera för 
att minska risken för arbetslivskriminalitet.  

En väsentlig del av den analys och det erfarenhetsutbyte som sker i dag görs 
inom ramen för en viss bransch eller sektor inom arbetslivet eller med 
utgångspunkt i någon eller några myndigheters arbete. Det är viktigt att 
arbetssätt som visat sig framgångsrika i motverkandet av 
arbetslivskriminalitet kan identifieras och spridas till andra berörda 
organisationer, branscher och sektorer. I sammanhanget är det också viktigt 
att befintliga samarbeten och kontaktvägar beaktas och tas tillvara. 

Delegationen ska därför  

• ur ett samhällsövergripande perspektiv verka samlande och stödjande i 
förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja 
samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan, 

• samla och sprida goda exempel på framgångsrika insatser och arbetssätt 
för att förebygga, upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet och vid 
behov föreslå åtgärder för att sådant arbete ska kunna underlättas eller få 
ökad spridning, och 

• ta ställning till om, och i så fall hur, det arbete som delegationen har 
bedrivit kan fortsätta långsiktigt inom ramen för befintliga 
myndighetsstrukturer.  

Uppdraget att förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i 
Sverige och att sprida kunskap om internationella erfarenheter 

Hur utbredd är arbetslivskriminaliteten och hur kan den följas upp?  

För flera av de regelöverträdelser som kan benämnas som delar av 
arbetslivskriminaliteten saknas i dag uppskattningar av problemens 
omfattning. Det finns samtidigt svårigheter att kvantifiera eller på annat sätt 
bedöma arbetslivskriminalitetens omfattning, inte minst när det handlar om 
kriminell verksamhet som svårligen låter sig upptäckas genom tillgängliga 
kontrollmetoder. Detta förtar dock inte behovet av välgrundade 
bedömningar som ger möjlighet att uppskatta arbetslivskriminalitetens 
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omfattning och konsekvenser i syfte att med större säkerhet kunna prioritera 
resurser till rätt åtgärder och därmed bedriva ett mer effektivt arbete.  

En förutsättning för att kunna uppskatta arbetslivskriminalitetens omfattning 
är att det finns en definition av densamma. En sådan saknas i dag. Det finns, 
både i tidigare utredningar (bland annat i betänkandet Samlade åtgärder för 
korrekta utbetalningar från välfärdssystemen [SOU 2019:59]) och inom 
ramen för flera olika myndigheters verksamheter, information som berör 
problemens omfattning. Sådan information kan emellertid också handla om 
regelöverträdelser som inte kan anses ingå i arbetslivskriminaliteten. Därför 
finns behov av att utarbeta metoder för att på ett strukturerat sätt kunna 
analysera och följa upp de företeelser som sker i arbetslivet, drabbar enskilda 
eller snedvrider konkurrensen och sammantaget utgör 
arbetslivskriminaliteten. Eftersom arbetslivskriminaliteten är komplex och 
dess omfattning är svår att kvantifiera, kan det finnas skäl att kombinera 
olika informationskällor och metoder.    

Därtill finns ett behov av att kunna följa upp och analysera 
arbetslivskriminalitetens utveckling på ett sätt som möjliggör jämförelser 
över tid. Detta kan till del ske exempelvis genom användandet av 
indikatorer. Bland annat eftersom de uppgifter som kan ligga till grund för 
sådana bedömningar finns inom flera olika myndigheter finns också ett 
behov av att bedöma hur uppföljningen bör organiseras efter att 
delegationens uppdrag avslutats. I möjligaste mån bör indikatorerna utgå 
från redan befintliga sådana. 

Delegationen ska därför  

• utarbeta en definition av och uppskatta omfattningen av 
arbetslivskriminaliteten i Sverige, och  

• utarbeta en metod för kontinuerlig uppföljning av 
arbetslivskriminalitetens utveckling, exempelvis genom användandet av 
indikatorer, och föreslå hur uppföljningen bör organiseras efter att 
delegationens uppdrag avslutats.  

Hur motverkar man arbetslivskriminalitet i andra länder? 

Arbetslivskriminalitet är ett samhällsproblem som är internationellt till sin 
natur, både såtillvida att det kan observeras i många olika länder och genom 
att det ofta förekommer att utländska arbetstagare utnyttjas. Nätverk som 
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ligger bakom arbetslivskriminalitet kan också ha kopplingar såväl till annan 
organiserad brottslighet som till andra länder. Det kan i vissa fall finnas 
behov av samarbete internationellt mellan myndigheter i syfte att motverka 
gränsöverskridande arbetslivskriminalitet.  

Olika länder har delvis olika arbetssätt och verktyg i bekämpandet av 
arbetslivskriminalitet. Det kan exempelvis handla om former för samverkan 
myndigheter emellan, stöd till personer som exploaterats på 
arbetsmarknaden och olika aktörers ansvar att tillhandahålla information till 
såväl allmänheten som berörda individer.  

Det är därför av värde att dra lärdom av de erfarenheter och den kunskap 
som finns i andra länder, såväl vad gäller gränsöverskridande arbete som 
insatser och regelverk som finns på nationell nivå.  

Den norska regeringen lade fram en nationell strategi mot 
arbetslivskriminalitet 2015. I den senaste versionen innehåller den 43 aktiva 
åtgärder inom flera olika departements och myndigheters ansvarsområden 
(Strategi mot arbeidslivskriminalitet, reviderad 8 februari 2021). I Norge sker 
också samlokalisering av myndigheter i syfte att bekämpa 
arbetslivskriminalitet i form av så kallade a-krimcenter. I Sverige bedrivs 
myndighetssamverkan med likartade syften, men givet de särskilda 
arbetsformer som tillämpas i Norge har det sannolikt gjorts erfarenheter som 
kan vara värdefulla även i en svensk kontext.  

Delegationen ska därför  

• undersöka och dra lärdom av framgångsrika arbetssätt och insatser, 
såväl vad gäller gränsöverskridande som nationellt arbete, mot 
arbetslivskriminalitet från andra länder inom EU och EES samt på 
nordisk-baltisk nivå och EU-nivå och vid behov föreslå åtgärder för att 
framgångsrika arbetssätt och insatser ska kunna tillämpas i Sverige, och  

• undersöka och dra lärdom av arbetet mot arbetslivskriminalitet i Norge, 
med särskilt fokus på arbetet med och insatserna inom den uppdaterade 
nationella strategin mot arbetslivskriminalitet och myndighetssamverkan 
inom ramen för s.k. a-krimcenter, och vid behov föreslå åtgärder för att 
framgångsrika arbetssätt och insatser ska kunna tillämpas i Sverige.  
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Hur kan myndigheters samverkan mot arbetslivskriminalitet utvecklas? 

Under 2018–2020 hade Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, 
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, 
Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att utveckla 
ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för 
att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet 
(A2017/02422, A2017/00678). Regeringen gav i januari 2021 myndigheterna 
i uppdrag att under 2021 samverka kring fortsatt utveckling av metoder och 
genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller med särskilt fokus på 
att skapa förutsättningar för varaktig samverkan (A2021/00085). Det finns 
även i sammanhanget andra relevanta former av myndighetssamverkan, som 
bland annat sker inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen 
mot organiserad brottslighet. Det finns, särskilt vad gäller de mest 
systematiska formerna av arbetslivskriminalitet, flera beröringspunkter 
mellan de olika samverkansformerna.   

Bland de beståndsdelar som kan anses utgöra arbetslivskriminalitet finns 
sådana som är särskilt komplexa och svåra att upptäcka. Det kan handla om 
brottsupplägg som är avancerade till sin natur och kräver insatser från flera 
olika myndigheter för att motverkas. Sådana brottsupplägg kan användas för 
att bedriva exploatering av arbetskraft, inklusive människohandel och 
människoexploatering. Det är i sådana fall vanligt förekommande att offren 
inte självmant berättar om sin utsatthet och det kan vara svårt att upptäcka 
människohandel eller människoexploatering vid ett enskilt 
inspektionstillfälle. Samverkan mellan myndigheter är därmed särskilt viktigt 
för att motarbeta exploatering av arbetskraft och andra avancerade 
brottsupplägg. 

Delegationen ska därför  

• följa upp och analysera myndigheters samverkan mot 
arbetslivskriminalitet och vid behov föreslå åtgärder för en förbättrad 
samverkan och ökad effektivitet i statens insatser mot 
arbetslivskriminalitet.  

Särskilt fokus ska läggas på arbete med myndighetsgemensamma kontroller 
samt hur effektiv samverkan är i förhållande till sådan arbetslivskriminalitet 
som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis sådan som kan 
innefatta att arbetstagare utnyttjas i människohandel eller 
människoexploatering.   
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Konsekvensbeskrivningar 
För de förslag som lämnas ska delegationen redogöra för ekonomiska 
konsekvenser för berörda aktörer, där kostnader för specifika myndigheter 
ska redovisas separat. Om förslag medför kostnadsökningar ska delegationen 
föreslå hur dessa ska finansieras. Delegationen ska analysera konsekvenserna 
för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet. Delegationen ska även 
beskriva konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare ska 
delegationen särskilt beakta och redovisa hur lämnade förslag kan påverka 
den administrativa arbetsbördan för företag och arbetsgivare. Delegationen 
ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv i den analys som görs, 
särskilt när det gäller arbetslivskriminalitetens omfattning och utveckling.  

I de fall delegationen lämnar förslag som rör behandling av personuppgifter 
ska den särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av 
informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga 
integriteten. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 
I uppdraget ingår att beakta och följa relevant arbete inom Regeringskansliet, 
pågående utredningar och pågående arbete på myndigheterna. Detta gäller 
exempelvis utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för 
myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (dir. 2021:39) och 
uppdraget att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan 
myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor (Fi2021/02442).  

Delegationen ska samråda med de myndigheter som samverkar mot 
arbetslivskriminalitet, beakta deras behov av stöd och ta tillvara den kunskap 
som deras arbete genererar, och även beakta annan relevant 
myndighetssamverkan såsom samverkan mot organiserad brottslighet. 
Delegationen ska även samråda med Brottsförebyggande rådet. I de delar 
som berör uppdraget att uppskatta arbetslivskriminalitetens omfattning ska 
delegationen samråda med Ekonomistyrningsverket och berörda 
myndigheter. Därtill ska delegationen vid behov samråda med andra 
relevanta myndigheter och aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter. 

Delegationen ska vid behov lämna författningsförslag. 

De två punkterna i det första deluppdraget om att verka samlande och 
stödjande och att samla och sprida goda exempel ska redovisas årligen med 
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början 2023 – senast den 24 februari 2023, senast den 23 februari 2024 och i 
samband med slutredovisningen senast den 28 februari 2025. Punkten i det 
andra deluppdraget om att undersöka och dra lärdom av framgångsrika 
arbetssätt i andra länder ska också redovisas årligen med början 2023. 

De två punkterna i det andra deluppdraget om att utarbeta en definition av 
arbetslivskriminaliteten i Sverige och om att undersöka och dra lärdom av 
arbetet mot arbetslivskriminalitet i Norge ska redovisas senast den 17 juni 
2022. Vid detta tillfälle ska också en inledande bedömning av 
arbetslivskriminalitetens omfattning redovisas. Uppskattningen av 
arbetslivskriminalitetens omfattning i sin helhet ska redovisas senast den 24 
februari 2023. 

Punkten i det andra deluppdraget om att följa upp och analysera 
myndigheters samverkan mot arbetslivskriminalitet ska redovisas senast den 
23 februari 2024.  

Punkten i det första deluppdraget om att ta ställning till en fortsättning av 
delegationens arbete inom ramen för befintliga myndighetsstrukturer ska 
redovisas i samband med slutredovisningen den 28 februari 2025. Punkten i 
det andra deluppdraget om att utarbeta en metod för kontinuerlig 
uppföljning ska också redovisas i samband med slutredovisningen. 

Delegationen ska fortlöpande informera Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) om arbetet. 

(Arbetsmarknadsdepartementet) 
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