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• De flesta utnyttjade arbetare har ett tillstånd att 
arbeta i Finland → arbetstillstånd eller 
asylsökandes rätt att arbeta 

• Få tillhör facket
• Sektorer: 

• Servicesektorn (restauranger, städning)
• Byggarbete och skeppsbyggnad
• Säsongsarbete 
• Jordbruk, trädgårdsodling  
• Bärplockning (skogsbär) 
• Vissa industrier 

• Offer från Asien, Östeuropa, Mellanöstern, också 
våra grannländer

• Offer och förövare ofta från samma 
bakgrund/etnicitet



• Avsikten är att få ekonomisk vinning →
medvetna, systematiska handlingar 

• Arbetskraftsexploatering: låg risk, hög 
vinst

• Utländska arbetare med 
sårbarhetsfaktorer (skuldsättning, 
ovisshet, brist på alternativ) 

• Legala strukturer används för att gömma 
gråa och illegala aktiviteter 
(underleverans, utskickade arbetare, 
egenanställning etc.) 
→Komplexa underleverantörsled 
underlättar exploatering längst ut i 
kedjan 







• Skatte- og avgiftskriminalitet – overtredelse av skatteloven, skatteforvaltningsloven, skattebetalingsloven og 
merverdiavgiftsloven

• Trygdesvindel – mottak av trygd samtidig som det arbeides svart, eller mottak av trygd med grunnlag i et fiktivt arbeidsforhold
• Grove regnskaps- og bokføringsovertredelser – uriktige og mangelfulle regnskap og bruk av fiktiv/uriktig dokumentasjon
• Grove brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven
• Utnytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale
• Svindel med arbeidsmarkedstiltak
• Korrupsjon
• Utroskap – ulovlig tapping av selskaper
• Konkurskriminalitet
• Hvitvasking
• Valutasmugling
• Ulovlig grensekryssende vareførsel
• Menneskehandel og tvangsarbeid
• Grove bedragerier – bestillingsbedragerier, fakturasvindler, bedragerier mot finansnæringen
• Uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon til offentlig myndighet – herunder bruk av falsk identitet og registrering av 

uriktig 
• informasjon i offentlige registre
• Overtredelse av utlendingsloven – bruk av ulovlig arbeidskraft

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-2021/id2831867/


Brunovskis & Ødegård, 2019, 49
20732.pdf (fafo.no)

Grå ekonomi & 
ekonomisk brottslighet

Exploatering / 
utnyttjande

Människohandel för 
tvångsarbetsändamål

https://www.fafo.no/images/pub/2019/20732.pdf


• Människohandel, inkl. för tvångsarbetsändamål 

• Norge & Danmark 2002 – Sverige 2002/2004 – Finland 
2004 

• 3 delmoment: gärningssätt – metod - utnyttjandesyfte

• Sverige 2018: Människoexploatering 

• Utnyttjande av en person i tvångsarbete, arbete under 
uppenbart orimliga villkor eller tiggeri.

• Danmark 2022: Menneskeudnyttelse

• Finland 2004: Ockerliknande diskriminering i arbetslivet 

• Om arbetstagarens oförstånd och tanklöshet har utnyttjats 
för att betala en dålig lön och utkräva långa arbetsdagar →
diskrimineringsgrund krävs

• Norge 2022: Lønnstyveri

• Att otillbörligt undanhålla eller återkräva lön av en 
arbetstagare. 

Människohandel

Människoexploatering

Ockerliknande diskriminering i 
arbetslivet 

Lønnstyveri









+ PLUS
• Starkt fokus på arbetslivskriminalitet
• Strukturellt samarbete tack vare A-krim –

centren
• Mycket resurser
• Relativt bra hjälp för offer för människohandel
• Lønnstyveri –brottet ett intressant tillägg

- MINUS
• Fokus på staten som offer för ekonomisk 

brottslighet, inte utländska arbetare som 
brottsoffer 

• Avsaknad av parallella brottsrubriceringar 
• Få rättigheter för offer som inte definieras som 

människohandel
• Snäv GDPR-tolkning
• Polisens bortfall ur A-krim-samarbetet 

+ PLUS
• Exploatering en prioritet sedan 2004
• Flera nationella strategier mot grå ekonomi → nationell strategi 

mot exploatering 2023
• Mycket rättspraxis → bred förståelse av tvångsarbete & 

parallella brottsrubriceringar
• Arbetsskyddets mandat att granska utländska arbetares 

arbetsvillkor 
• Polisens nationella specialgrupp för människohandel och 

relaterade brott
• Kunskapsgrund: obunden Nationell Rapportör med mandat att 

rapportera till Riksdagen samt HEUNIs forskning sedan 2008 
• Nationellt hjälpsystem & civilsamhället, främst 

Brottsofferjouren 

- MINUS
• Brist på strukturellt samarbete (för personifierat)
• Brist på långsiktiga resurser
• Hjälp för offer som inte uppfyller människohandelsdefinitionen



+ PLUS
• Tidigt fokus på social dumping →

myndighetsgemensamt arbete sedan 2012
• Myndighedsgruppe mod tvangsarbejde 2011 
• CMM (Center mod Menneskehandel) aktiv aktör 
• Företagens roll beaktades tidigt (exempel inom 

städbranschen)
• Menneskeudnyttelse –brottet sedan 2022

- MINUS
• Starkt fokus på människohandel för sexuella 

ändamål 
• Avsaknad av politisk prioritering för att motverka 

exploatering 
• Strikt uppfattning av människohandel för 

tvångsarbetsändamål – löser menneskeudnyttelse
problemet?

• Avsaknad av rättspraxis 
• Fast-track programmet möjliggör exploatering? 

+ PLUS
• Människoexploatering-rubriceringen viktigt 

tillägg
• Regional koordinering; i princip finns hjälp för 

offer
• Delegationen för arbetslivskriminalitet och 

nationell strategi mor arbetslivskriminalitet 

- MINUS
• Avsaknad av politisk prioritering; svenska modellen 

bidragit till exploatering?
• Arbetsmiljöverket saknar mandat att kontrollera 

arbetsvillkor; ingen kontrollerar  lönen för 
utländska arbetare som inte tillhör facket

• Väldigt litet fokus på arbetskraftsexploatering; 
sexuellt utnyttjande varit politiskt viktigare

• Hög tröskel för människohandel och 
människoexploatering; väldigt litet rättspraxis



• Nationell strategi mot 
bekämpning av grå ekonomi 
och ekonomisk brottslighet 
2020–2023

• Nationell handlingsplan 
mot människohandel 
(03/2021)

• Nationell strategi mot 
arbetskraftsexploatering 
(2023)

• Specialiserad polisenhet 
(01/2021)

• Fler arbetsskydds-
inspektörer med fokus på 
utländska arbetare 
(02/2021)

• Nationell koordinator 
mot människohandel 
(1/2020)

• Arbetsgrupp för att 
utveckla lagstiftning 
för att hjälpa offer 
för människohandel 
och boende (2020-
2022)

• Information till
utländska arbetare
som kommer till
Finland (2022)

• Aktioner mot exploatering
av utländsk arbetskraft, 
tex: 
• Utlänningslagen

(2021)
• Lönegarantilagen

(2023)
• Arbetsskyddets

övervakningslag
(2023)





• Delaktighet i utnyttjande och/eller människohandel: 
• Utstationerade arbetstagare 
• Underleverans- och rekryteringsarrangemang
• Skrivbordsbolag
• Tvingat eller falskt entreprenörskap (eng. bogus self-employment) 

• Dåligt rykte, säkerhetsfrågor:
• Om det uppstår problem i upphandlingen
• Kan leda till allvarliga kvalitets- och säkerhetsproblem → ekonomiska förluster. 

• På grund av offentligt status och offentliga medel: 
• Ansvar att agera etiskt 
• Visa exempel och vara föregångare i ansvarsfrågor



Report Series № 88b: Handbok för företag och 
arbetsgivare om riskhantering särskilt i 
underleveranskedjor | Heuni

https://heuni.fi/-/report-series-88b#de2d0105


Download the guide here

https://heuni.fi/documents/47074104/0/Labour+Exploitation+and+Public+Procurement++29112021_WEB+(2).pdf/07d8c0db-53f4-1573-7906-b0625055ca68/Labour+Exploitation+and+Public+Procurement++29112021_WEB+(2).pdf?t=1638434933136


1. Beställaren vet vem som arbetar och på vilka villkor samt om 
aktören följer lagstiftningen i Finland i fråga om försäkringar, löner, 
arbetstillstånd och skatter

2. Arbetstagarna känner till sina rättigheter och hur och var de vid 
behov  kan få hjälp 

3. Arbetstagarna kan tryggt anmäla problem utan att detta orsakar 
dem problem

4. Arbetets beställare och avtalspartner vet vad utnyttjande innebär 
och förstår dess eventuella kopplingar till andra brott samt vet hur 
de ska reagera om misstankar uppstår.



• Sysselsätter den offentliga 
upphandlingen utländska 
personer/tillfällig arbetskraft med 
bristfälliga språkkunskaper eller 
som har en svag ställning på 
arbetsmarknaden och som inte 
känner till den finländska 
arbetsmarknaden, kollektivavtalet i 
branschen och/eller sina andra 
rättigheter? 

• Sysselsätter den offentliga 
upphandlingen utländska 
personer/tillfällig arbetskraft som 
arbetar via utländska eller 
finländska bemanningsföretag eller 
en lång underleveranskedja från 
arbetskraftsintensiva branscher med 
låg utbildnings- och lönenivå? 

• Sysselsätter den offentliga 
upphandlingen egenanställda eller 
självständiga yrkesutövare som 
arbetar genom olika 
faktureringsföretag och befinner sig 
i en utsatt ställning eller som har en 
svag förhandlingsposition på 
arbetsmarknaden

• Har man i en viss typ av 
upphandlingar eller i fråga om vissa 
leverantörer eller deras 
underleverans upprepade gånger 
upptäckt brister? 

• Har man i vissa branscher i 
konkurrensutsättningen 
systematiskt observerat stora 
skillnader mellan anbudspriser 
eller ovanligt billiga anbud? 

• Genomförs arbetet i 
upphandlingsavtalen av utländska 
personer/tillfälligt anställda 
personer som inte är direkt synliga 
för den övriga personalen eftersom 
arbetet genomförs utanför 
officiella arbetstider eller på en 
avlägsen plats? 

• Skaffas tjänster från andra branscher, 
där det till exempel enligt medier, 
studier, medborgarorganisationers 
rapporter eller andra aktörer har 
förekommit svartarbete, 
lönedumpning, arbetsrelaterat 
utnyttjande eller människohandel?



1. Principer och 
organisering av 
verksamheten

2. Planering och 
förberedelser

3. Konkurrens-
utsättning

4. Övervakning 
av avtalet 

• Utvärdera riskerna, inkl. i underleverantörsleden

• Definiera målsättningarna och tillsätt tillräckliga 
resurser

• Beakta lagstiftningen och normerna för 
ansvarsfullhet i offentliga upphandlingar 

• Sätt konkurrens- och avtalskriterier samt hur dessa 
bekräftas

• Övervaka villkoren och definiera påföljder för 
avtalsbrott samt reparerande åtgärder



Nödsituationer: om det förekommer ett akut hot mot arbetstagarens liv 
eller hälsa → ring nödcentralen / gör en polisanmälan 

Om det inte är akut, men du misstänker exploatering →Utvärdera 
situationen och fråga råd från hjälpsystemet för offer för 
människohandel, FFC:s rådgivningstjänst för invandrare eller 
Brottsofferjouren 

Om avtalsleverantören gör sig skyldig till missbruk → tipsa 
arbetarskyddsförvaltningen, skatteförvaltningen, polisen, konkurrens-
och konsumentverket.

Om du misstänker att leverantören inte följer avtalsvillkoren → be att 
arbetarskyddsmyndigheterna genomför en arbetarskyddsinspektion

Utnyttjande av 
arbetskraft -
Rikosuhripäivystys
(riku.fi)

https://www.riku.fi/sv/olika-brott/utnyttjande-av-arbetskraft/




https://bit.ly/3g2wO8e
https://bit.ly/2JEqDv2


https://tyonantajat.fi/images/tiedostot/ajankohtaista/
Ansvarsfull_rekrytering_checklist_2022_002.pdf

Nya rekommendationer om ansvarsfullhet stöder 
arbetsgivare i internationella rekryteringar inom social- och 
hälsovården - Arbets- och näringsministeriet (tem.fi)

https://tyonantajat.fi/images/tiedostot/ajankohtaista/Ansvarsfull_rekrytering_checklist_2022_002.pdf
https://tem.fi/sv/-/nya-rekommendationer-om-ansvarsfullhet-stoder-arbetsgivare-i-internationella-rekryteringar-inom-social-och-halsovarden


• Nordic approaches to the prevention of labour exploitation - Policies in Denmark, Finland, Norway, and 
Sweden Dr Marlene Spanger, Associate Professor, Aalborg University, Denmark

• Analysis of police investigations of human trafficking for forced labour and human exploitation in 
Sweden Dr Isabel Schoultz, Associate Professor, Head of Department, Department of Sociology of Law, Lund University, Sweden

• How come Finland has so many more criminal court cases and convictions for labour exploitation 
compared to the other Nordic countries? Anniina Jokinen, Senior Programme Officer, HEUNI, Finland

• On the emergence of a new framework for understanding labour relations and the fight against work 
related crime, Dr Synnøve Økland Jahnsen, Researcher, Fafo, Norway

• Conclusions and recent policy developments in the Nordic countries, Dr Natalia Ollus, Director, HEUNI, Finland

https://link.webropolsurveys.com/S/DBCACD6AFF4D0C78
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