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Sammendrag 

Åpningen av det norske arbeidsmarkedet i 2004 og 2007 for nye østeuropeiske EU-land 

medførte det arbeidslivsforskere kaller et «tilbudssjokk». Denne rystelsen har vist seg å være 

vanskelig å absorbere. Fordi tiltakene som ble valgt, blant annet allmenngjøring i flere 

bransjer, har medført at vi har beveget oss fra et arbeidsliv som i stor grad var basert på tillit 

forankret i avtaler og forhandlinger, til et lovregulert arbeidsliv med lav organisasjonsgrad. 

Dette kaller jeg et påfølgende tillitssjokk fordi arbeidslivets aktører var relativt uforberedt på 

et slikt paradigmeskifte, i tillegg til at førstelinjeforsvaret som arbeidslivet utgjorde, i stor 

grad er blitt borte fra deler av byggenæringen. Dette har også fått konsekvenser for 

tilsynsetatene, som også forankrer mye av sin tilsynsvirksomhet i tillit til tilsynsobjektene. 

Denne avhandlingen omhandler hvilke konsekvenser denne utviklingen har hatt for 

byggenæringen. Først ser jeg på hvilke strukturelle forhold som fungerer som tilretteleggere 

for illegal og uetisk legal næringsvirksomhet. Deretter retter jeg fokuset på effekten av 

myndighetenes kontroll- og reaksjonsformer. 

Det benyttes kvalitativ metode i denne avhandlingen, og datatilfanget er innhentet gjennom 12 

semistrukturerte intervjuer. Disse 12 personene karakteriseres som eksperter på sine fag- og 

yrkesområder. Seks av disse har operative roller, med tilknytning til og stor kunnskap om hva 

som skjer på og rundt byggeplasser. Dette er tillitsvalgte, regionale verneombud og en 

representant fra Arbeidstilsynet. De resterende 6 har administrative roller og representerer 

Arbeidstilsynet, Politiet, Økokrim, Skatteetaten, Byggenæringens Landsforening og 

Domstolene. 

 

Jeg legger hovedvekt på Pyrrhic Defeat Theory (Reiman og Leighton, 2016) og Social Harm-

teorier (Davies et al, 1999, Tombs og Whyte, 2015, Hillyard og Tombs, 2005). I avhandlingen 

sammenstilles studier, faglitteratur og tallmateriale, valgt ut med bakgrunn i disse teoretiske 

perspektivene, for deretter å vurdere disse teorienes anvendelighet på norske forhold. 

Avhandlingen påviser faktorer og funn som bl.a. leder til følgende konklusjoner: Sosial 

dumping og arbeidsmarkedskriminalitet tilsløres gjennom begrepsbruk, dårlige statistikker og 

mangelfull kompetanse og kapasitet. Arbeidsmarkedskriminaliteten påfører skader og 

kostnader som langt overskrider kostnadene ved tradisjonelle kriminalitetsformer. Det skjer 

en straffeskjerpelse samtidig med at kontrollkapasiteten synker, noe som gir liten 

avskrekkende effekt. Myndighetene iverksetter tiltak for å bekjempe 

arbeidsmarkedskriminalitet, samtidig som de tilrettelegger for samme kriminalitetsform. 
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1.Innledning  

1.1. Formål 

Avhandlingens formål er todelt. Målet har selvsagt vært å omsider ta masterutdanning i 

kriminologi, men jeg har også en ambisjon om å tilføre fagbevegelsen ny kunnskap om sosial 

dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. 

 

1.2. Motivasjon 

Lovbrudd mot næringslivet er relativt godt dokumentert og analysert, ikke minst av 

næringslivet selv. Men lovbrudd begått av næringslivet er i liten grad studert, analysert og 

omtalt sammenlignet med tradisjonell kriminalitet. Den omtalen som finnes av 

arbeidsmarkedskriminalitet, er ofte tilslørt av begreper som for eksempel sosial dumping, 

«seriøsitet» og «useriøsitet». Dette er begreper som ikke direkte henviser til lovbrudd og 

kriminalitet, selv om det har skjedd straffeskjerpelser samtidig som kriminaliteten øker i 

omfang. Næringslivskriminalitet er også svært lite synlig og tilgjengelig; tallmateriale, 

statistikker og fakta er fragmentert, mangelfullt registrert, spredt over mange fagfelt og mange 

myndighets- og etatsområder. Svært få studier er knyttet til sanksjonsfeltet. Jeg undrer på 

hvorfor. 

 

Jeg har vært ansatt i fagbevegelsen i snart 27 år, og har hatt ulike roller i fagforbund som 

hovedsakelig organiserer ansatte i offentlig sektor. Jeg har vært nærstående vitne til 

dereguleringer og privatiseringer i statlig sektor, og konkurranseutsetting og 

anbudskonkurranser i kommunal sektor. Samtidig har jeg fra sidelinjen fulgt utviklingen med 

sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet i flere bransjer. Selv om jeg for det meste har 

jobbet med kommunalt omstillings- og utviklingsarbeid, har jeg hele tiden vært nysgjerrig på 

forbindelseslinjene mellom deregulering og arbeidsmarkedskriminalitet, og årsakene til at 

denne kriminaliteten øker i omfang samtidig som myndighetene påstår at innsatsen for å 

bekjempe lovbruddene er stor. 

 

1.3. Oppgavens oppbygning 

Litteraturanalysen er skrevet med bakgrunn i datamaterialet, og tanken er at 

litteraturgjennomgangen skal utgjøre en plattform og en ramme for funnene som er gjort 

gjennom intervjuene. I tillegg presenteres en kort bakgrunn og historikk, i tillegg til en 

gjennomgang av sentrale begreper. Jeg fant det nødvendig med en kort gjennomgang av 

regulerings- og tilsynspraksisen i Norge, i tillegg til en presentasjon av etterforsknings-, 
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påtale- og rettspraksis i gjeldende kriminalitetsområde. Fordi jeg finner teoretisk støtte i 

Social Harm-teorier (Davies et al, 1999, Tombs og Whyte, 2015, Hillyard og Tombs, 2005) 

var det naturlig også å innlemme tilgjengelig dokumentasjon og faglitteratur om 

samfunnsskade, statistikkutfordringer mv. Jeg fant ikke noen norske studier som har benyttet 

den sammenstillingen jeg benytter, og derfor har jeg brukt en del ressurser på gjennomgang 

av utenlandsk faglitteratur på området. Den sammenstillingen jeg har gjort, beskriver også i 

stor grad ikke-funn. For eksempel er det ikke gjort eksplisitte offeranalyser gjeldene for dette 

kriminalitetsområdet, og statistikkutfordringene har vært store. Derfor har jeg sett meg nødt til 

å sette sammen en mosaikk av studier og dokumentasjon fra mange ulike fagområder og 

offentlige kilder. Sosial Harm-teorier bygger på skade for både samfunn og individer, men 

også materielle skader og kostnader, for eksempel som følge av dårligere kvalitet og 

produktivitet i byggenæringen. Derfor har jeg sammenstilt fragmentert litteratur og statistikk 

også på dette området - for slik å kunne gi et bilde av de norske forholdene på dette feltet. 

 

I et eget teorikapittel presenterer jeg de hovedteoriene jeg støtter meg til i analysen. Jeg legger 

vekt på Pyrrhic Defeat Theory (Reiman og Leighton, 2016) og Social Harm-teorier (Davies et 

al, 1999, Tombs og Whyte, 2015, Hillyard og Tombs, 2005). I selve analysen vil ulike andre 

teoretiske perspektiver bli berørt, som for eksempel resilience (Ayling 2013), teorien om 

rasjonelle valg (Shover, Hochstetler og Alaletho, 2012), avskrekkingsteori (Andenæs 1952, 

Sutherland 1940) og shaming (Braithwaite 1993). Disse perspektivene berøres for å gi spenn 

og referanse til egne funn, men uten at disse gis tekstplass i selve teorikapittelet. 

 

I metodekapittelet presenterer jeg forskningsmetode og datautvalg i tillegg til å gi en 

bekrivelse av selve forskningsprosessen. Jeg benytter kvalitativ metode, og datatilfanget er 

innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer. De 12 personene jeg har intervjuet, 

karakteriseres som eksperter på sine fag- og yrkesområder. Seks av disse har operative roller, 

med tilknytning til og stor kunnskap om hva som skjer på og rundt byggeplasser. Dette er 

tillitsvalgte, regionale verneombud og en representant fra Arbeidstilsynet. De resterende 6 har 

administrative roller og representerer Arbeidstilsynet, Politiet, Økokrim, Skatteetaten, 

Byggenæringens Landsforening og Domstolene. 

 

Analysekapittelet er tematisk inndelt, og følger i hovedsak samme inndelingen som ble gjort i 

intervjuguiden og i redegjørelsen. Funnene i datatilfanget danner hovedgrunnlaget for 
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analysen, men analysen er også ment å sy sammen funn, dokumentasjonen i redegjørelsen og 

de teoretiske perspektivene presentert i teorikapittelet. 

 

Intervjupersonene delte sine synspunkter og erfaringer om illegal og uetisk legal 

næringsvirksomhet i både proffmarkedet og privatmarkedet. Proffmarkedet defineres gjerne 

som forretningsmarkedet, hvor offentlig sektor og større private virksomheter er bestillere av 

nybygg og større anlegg. Privatmarkedet omfatter rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT-

markedet) utført på private boliger, og som bestilles av private husholdninger. Men jeg har 

valgt å avgrense problemstillingen til kun å gjelde proffmarkedet, selv om utfordringene i 

privatmarkedet er like store – og kanskje større. Det er videre lagt større vekt på 

Arbeidstilsynets rolle enn skatteetatens rolle, noe som gjennom analysearbeidet ble naturlig, 

fordi problemstillingen knyttes tettere opp til Arbeidstilsynets rolle og ansvarsområde enn til 

skatteetatens rolle og ansvarsområde. Skatteetatens representant gir verdifulle bidrag til 

analysen av det tverretatlige samarbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet, mens 

Arbeidstilsynets representanter har et bredere perspektiv i sine innspill.  

 

Jeg har valgt en faglig kritisk tilnærming, dvs. at jeg stiller spørsmålstegn ved rådende 

definisjoner og begreper brukt om sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Jeg søker å 

drøfte forholdet mellom denne kriminalitetens skadevirkninger sett i forhold til tradisjonell 

kriminalitet. Dette forholdet belyses også med tanke på kontroll- og reaksjonsformer. Den 

kritiske tilnærmingen får uttrykk på tre måter; i valget av problemstilling, i valg av teoretiske 

perspektiver og i måten jeg sammenstiller både litteraturanalysen og den intervjuanalysen. 

 

1.4. Problemstilling 

Etter at intervjuene var gjennomført, og etter kort tids arbeid med analysen, fant jeg grunn til 

å gjøre to endringer i problemstillingen. Dette var endringer i forhold til den problemstillingen 

som ble formulert i prosjektbeskrivelsen i andre semester. For det første fant jeg at det ble for 

snevert å se bare på sosial dumping, fordi begrepene om arbeidsmarkedskriminaliteten er 

flytende, uklare og overlapper hverandre. For det andre fant jeg at dersom jeg bare skulle se 

på administrative sanksjoner, ville sentrale og viktige funn i datamaterialet gå tapt. Tilsyns- 

og kontrollarbeidet er uløselig knyttet til påtalearbeidet og rettspraksis, og i stor grad 

eksisterer det et avhengighetsforhold mellom disse. Problemstillingen for denne avhandlingen 

er dermed som følger: 
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Hvilke strukturelle forhold fungerer som tilretteleggere for illegal og uetisk legal 

næringsvirksomhet i byggenæringen, og hva er effekten av myndighetenes kontroll- og 

reaksjonsformer?  

 

2. Bakgrunn 

2.1. Kort historikk 

I 2004 og i 2007 ble det norske arbeidsmarkedet åpnet opp for billig arbeidskraft fra nye 

østeuropeiske EU-land. Norge var et av tre EU/EØS-land som hadde en overgangsordning i 

årene mellom 2004 og 2007. Dette medførte blant annet at det ble utarbeidet en tiltaksplan 

mot sosial dumping - som ble iverksatt i 2007. Nicolaisen & Trygstad (2015) har beskrevet 

hvordan arbeidsinnvandringen etter 2004 og 2007 skapte institusjonell endring ved at man 

gikk bort fra forhandlingsbaserte løsninger til lovbaserte løsninger. Dette forklares gjennom 

teorien om at eksternt påførte sjokk, en økonomisk krise som fører til ny regulering av 

finansmarkedet eller altså sterk økning i tilbudet av billig arbeidskraft fører til at partsbaserte 

tarifforhandlinger suppleres eller erstattes av en lovregulering av lønnsnivået mv. Den 

endringen som tilbudssjokket i form av sterk økning i arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa 

medførte, var at en gammel lov om allmenngjøring av tariffavtaler ble revitalisert (Eldring, 

2015). En revitalisering som beskrives som et paradigmeskifte. Allmenngjøring defineres på 

følgende måte: «Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at dekningsområdet utvides for 

den tariffavtalte minstelønnen (og eventuelt andre tariffbestemmelser), slik at det gjelder for 

hele regionen, bransjen og/eller yrket, uavhengig av om arbeidsgiveren og/eller 

arbeidstakeren er organisert. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at 

allmenngjøringsforskriftene overholdes» (Eldring, ibid, side 151). 

 

Til tross for at Norge hadde behov for ny arbeidskraft, ble åpningen mot øst et rystelse som 

ikke lot seg lett absorbere. Men i tillegg til et tilbudssjokk, ble det også et tillitssjokk for et 

arbeidsliv basert på partssamarbeid og stor grad av tillit mellom partene.  

 

2.1.1. Den norske velferds – og arbeidslivsmodellen  

I faglitteraturen deles gjerne ulike velferdsstatsregimer inn i tre modeller; den kontinentale, 

den liberale og den nordiske. Den kontinentale velferdsmodellen bygger på 

arbeidsmarkedsrelaterte forsikringsordninger med gode ordninger for dem som er inkludert, 

og et arbeidsmarked med lav kvinnedeltakelse. I liberale velferdsstater blir ytelser gitt til de 

fattigste etter behovsprøving, og disse velferdsregimene har et stort innslag av private 
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velferdstjenester i tillegg til å ha en markedsdrevet sysselsetting. (Kolberg og Esping-

Andersen, 1991).  

 

Den norske arbeidslivsmodellen forutsetter et trepartssamarbeid mellom staten, fagbevegelsen 

og arbeidsgiverne, der maktforholdene har vært jevnbyrdige – selv om vektskålen i ulike 

tidbolker har vært i ubalanse. Den norske velferdsmodellen karakteriseres gjennom et 

samfunn preget av høy grad av tillit. «Tillit gjør økonomien og arbeidslivet mer effektivt, 

fordi en, blant annet, sparer tid som ellers blir brukt til kontroll og administrasjon». (Bungum 

et al, s. 16). Det er denne tilliten som nå settes på prøve. Talspersoner både for arbeidstaker– 

og arbeidsgiversiden retter nå en økende kritikk mot manglende tiltak mot sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminalitet, fordi de opplever at det tillitsbaserte partssystemet er satt delvis 

ut av spill og at de dermed ikke har mulighet til å regulere situasjonen gjennom 

trepartssamarbeid. Kontroll- og tilsynsetatene, som gjennom tiår har vært vant til at 

arbeidslivets parter står for hovedtyngden av reguleringen, er tilsynelatende lammet av 

situasjonen ved ikke å ha verken kompetanse eller kapasitet til å håndtere den nye situasjonen. 

Friberg (2016) beskriver denne kritikken som «en kraftfull respons – og ny politisk strid om 

prinsippene for regulering av det norske arbeidsmarkedet» (Friberg 2016, side 27). 

Riksrevisjonen presenterte i juni 2016 to relativt kritiske rapporter som beskriver tiltaks- og 

reguleringsarbeidet i forhold til offentlige anskaffelser og sosial dumping (Riksrevisjonen a 

og b, 2016). Disse rapportene kommer jeg tilbake til i kapittel 2. 

  

Det har vært bred politisk oppslutning om den norske velferdsmodellen i tiårene etter andre 

verdenskrig. Av betydning er også at den norske arbeidslivsmodellen kjennetegnes ved 

sentrale samordnede avtalesystemer med fredsplikt i avtaleperioden, små lønnsforskjeller og 

høy organisasjonsgrad både på arbeidsgiver – og arbeidstakersiden. Selv om den norske 

velferdsmodellen har vært gjenstand for innsparingsreformer, har dette i stor grad skjedd med 

bakgrunn i en bred politisk og partsbasert enighet.   

   

Den norske arbeidslivsmodellen er ikke bare en konstruksjon med trepartssamarbeid på 

nasjonalt nivå – eller på makronivå. Mye av sosialiseringen inn i modellen foregår lokalt, på 

mikronivået, på den lokale arbeidsplassen eller i ulike typer organisasjoner og 

sammenslutninger. Den læringsarenaen som arbeidsplassen bestående av organiserte 

arbeidstakere og arbeidsgivere utgjør, er i noen bransjer skrumpet inn på grunn av synkende 

organisasjonsgrad og økt bruk av innleide arbeidstakere (Elgvin og Hernes, 2014). 
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Byggenæringen er en av disse bransjene. Organisasjonsgraden i Fellesforbundet Oslo og 

Akershus er i 2017 nede i alarmerende 14 prosent (Elstad 2017). 

 

2.1.2. Sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet med fokus på byggenæringen  

Den norske arbeidslivsmodellen knaker i sammenføyningene. Rasmussen og Mjønes (i 

Bungum et al, 2015) argumenterer blant annet med at etnifiseringen av jobbene i 

byggebransjen, gjennom bruken av billig, kollektivt innleid arbeidskraft, truer den norske 

modellen i arbeidslivet. De peker på at innleie av midlertidig arbeidskraft og kort 

tidsperspektiv hindrer investering i kompetanse og bygging av langvarige relasjoner i 

arbeidslivet – at noen blir marginalisert og behandlet som mindre verdifulle.   

 

Internasjonaliseringen av arbeidsmarkedet, deregulering, liberalisering og samspillet mellom 

europeiske og norske reguleringer, utsatte bransjers påvirkning på resten av arbeidsmarkedet 

og den norske modellen som helhet, er gjenstand for både forskning og bekymring.   

 

Markedsutvidelsene mot øst gjennom utvidelsen av EU- og EØS-området i 2004 og 2007, har 

medført stor tilstrømming av arbeidstakere fra Øst-Europa til Norge. Utvidelsen falt sammen 

med kraftig vekst i etterspørselen etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet (Friberg, 

2015). Den sterke etterspørselen, sammen med et høyt lønnsnivå, er viktige drivkrefter bak 

tilstrømmingen av arbeidskraft østfra. Finanskrisen i 2008 utløste et dramatisk tilbakeslag i 

den internasjonale økonomien, men Norge er blant de landene som klarte seg best gjennom 

finanskrisas ettervirkninger. Men etter finanskrisen i 2008 ble ikke de oppsagte arbeiderne i 

byggenæringen ansatt på nytt, arbeidsgiverne økte i stedet bruk av underentrepriser og innleid 

arbeidskraft (Friberg, 2015). Etter EU-utvidelsene har østeuropeiske arbeidstakere dermed 

blitt et vanlig innslag i norsk arbeidsliv. Mens det i 2003 var bosatt drøyt 6000 østeuropeere i 

Norge, var tallet steget til 160 000 i 2014 (Eldring et al, 2011). Hovedtyngden kommer fra 

Polen og Baltikum. En fjerdedel av dem er på korttidsopphold, og er dermed ikke registrert 

som bosatte i Norge. I 2013 var 34 475 av arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa sysselsatt i 

byggenæringen, den næringen som altså sysselsetter flest arbeidsmigranter, foran 

utleiebransjen og renholdsbransjen (ibid, 2011).  

  

2.1.3. Dualisering og segmentering  

Norsk byggenæring er en næring som tradisjonelt har vært preget av høy produktivitet, høyt 

kompetansenivå og sterk forankring i håndverksfaglige tradisjoner, relativt høye lønninger og 
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trygge arbeidsvilkår. Dette til tross for tradisjonelt lav tariffavtaledekning også før 

tilbudssjokket av billig arbeidskraft. Næringen var i høy grad preget av negativ omtale også 

før 2004, hvor blant annet svart økonomi og triksekultur var ankepunkter mot næringen 

(Friberg,2015). I dag beskrives byggenæringen i mediene som en næring i krise og ute av 

kontroll, med fallende effektivitet og produktivitet - og hvor kriminelle aktører har fått 

fotfeste. Et enkelt Google-søk på «sosial dumping» resulterer i 220 000 «treff», noe som gir 

en pekepinn på medieaktualitet. Antall lærekontrakter i byggenæringen er i fritt fall, og 

søkingen til VG1 bygg- og anleggsteknikk ble redusert med 40 prosent fra 2007 til 2014. 

Gjennomsnittsalderen til norske bygningsarbeidere er 57 år, og om få år risikerer Norge å 

være uten kompetente byggfagarbeidere (Friberg og Haakestad, 2015).  

  

Tilbudssjokket som fulgte av EU-utvidelsene, har medført en stor endring av 

arbeidsorganiseringen innad i byggenæringen. Arbeidsgiverne opererer gjerne med en liten 

gruppe fast ansatte, men med økt bruk av bemanningstjenester og såkalt utsendte 

arbeidstakere - arbeidstakere knyttet til virksomheter registrert i deres hjemland - og kjøp av 

eksterne tjenester fra underleverandører (Friberg, 2016). Slik etableres det ofte lange 

kontraktkjeder hvor konkurransen om stadig lavere lønninger får økt spillerom. Motivene for 

dette har vært ønsker om større grad av fleksibilitet i et marked preget av konkurranse om 

byggekontraktene, sesongvariasjoner og muligheter til raskt å påta seg nye tilgjengelige 

byggeoppdrag. Derfor, hevder Friberg, er det også virksomheter med små kvalifikasjonskrav, 

kort opplæringstid og lav organisasjonsgrad som rekrutterer mange arbeidsinnvandrere. 

Østeuropeere rekrutteres i større grad til bemanningsselskaper enn for eksempel 

Vesteuropeere, og forskning viser at dette er jobber som i liten grad åpner opp for ordinært 

arbeid (Friberg, 2016). Friberg konkluderer i sin analyse av arbeidsmigrasjonens 

konsekvenser blant annet med at «bemanningsbransjen har fungert som en spydspiss for å 

etablere et permanent «hyper-fleksibelt» sjikt av arbeidsinnvandrere i det ellers regulerte 

norske arbeidsmarkedet» (ibid, s.22). Dermed har byggenæringen beveget seg fra å være 

preget av entreprenørbedrifter som hovedsakelig var basert på tariffbasert akkordarbeid med 

fast ansatte, til å basere seg på en produksjon med stort innslag av innleid arbeidskraft via 

bemanningsselskaper og fleksible underentrepriser. De største entreprenørene i Oslo-området 

mer enn halverte antallet fast ansatte håndverkere i perioden fra 2007 til 2015 (ibid).  

  

Slik skapes en todeling – eller dualisering – mellom en gruppe kjerneansatte bestående av 

norske arbeidstakere i «sentrum», med stor grad av trygghet og gode arbeidsvilkår på 
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bekostning av et «periferi» av utenlandske og hovedsakelig østeuropeiske arbeidstakere med 

langt svakere lønns- og arbeidsvilkår. En slik todelingsprosess kan skyte fart gjennom et økt 

samarbeid mellom arbeidsgiver og sentrumskjernen av arbeidstakere, og slik øke avstanden til 

periferien/ansatte med løsere tilknytningsforhold (Nicolaisen og Trygstad, 2015).  

  

Det skjer parallelt også en segmentering – eller inndeling i sub-markeder – innad i bransjer og 

bedrifter. Bergene og Ewing (2015) viser til lederen av LO i Oslo, Roy Pedersen, og hans 

presentasjon av fem slike segmenter som vokser frem i det norske arbeidsmarkedet: (1) 

arbeidstakere som er dekket av en tariffavtale, (2) arbeidstakere som ikke er dekket av en 

tariffavtale, men som likevel lønnes på eller over lønnssatsen i tariffavtalen, (3) arbeidstakere 

som i ulik grad lønnes under tariffavtalene, (4) svart/uformelt arbeid og (5) 

enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende, som ikke har status som arbeidstakere og 

dermed heller ikke har rettigheter som det. Ifølge Roy Pedersen er de fire siste gruppene 

voksende, og øver en økende innflytelse og press på den organiserte delen av arbeidslivet i 

Norge. Forskning og medier benytter gjerne en «grovere» inndeling enn Roy Pedersen, ved en 

tredeling av arbeidsmarkedet bestående av en del som er «seriøs», en del som er «useriøs» og 

en del som opererer i begge leire.  

  

Det optimale for en arbeidsgiver vil være å minimere risikoen ved ansettelser, og heller 

disponere og lønne arbeidstakere ved behov. Med et tilbudssjokk som bakteppe oppstår det en 

konkurranse som forsterker de negative effektene for arbeidstakerne i periferien. 

Arbeidstakerne i sentrum står overfor en annen type og mer positiv konkurranse med utsikter 

til karriereløp og økt lønnsnivå.  

 

Gapet mellom de høyest og lavest lønte i manuelle yrker har – og da særlig i byggenæringen – 

blitt fordoblet de siste ti årene, og hvor en økende del av de ansatte – altså innvandrerne – 

konsentreres nederst i lønnsfordelingen (Friberg 2016).  

  

2.1.4. «Tilbudssjokk» resulterer i endring  

Regimeskiftet i deler av arbeidslivet, i form av blant annet allmenngjøring av tariffavtaler, 

skjedde som følge av et eksternt påtrykk, eller endringer i omgivelsene som altså gjør at 

institusjonen – i dette tilfelles arbeidslivet – blir tvunget til, eller ser seg tjent med, endring 

(Engelstad og Hagelund, 2015). Byggenæringen var den første av i alt 8 bransjer som til nå 

har innført allmenngjøring, det vil si at laveste lønn i tariffavtalen danner et lovpålagt gulv for 
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tariffområdet – også for uorganiserte arbeidstakere. Det virker som om arbeidsgiversiden først 

for alvor kom med i arbeidet mot sosial dumping etter at konkurransevridning var et faktum, 

og som et resultat av at flere lovlydige virksomheter kastet inn håndkledet og gav opp egen 

drift som følge av lovstridig konkurranse i næringen.  

 

3. Begreper 

3.1. Sosial dumping 

«Dumping» er opprinnelig et handelsrettslig begrep. Det er et uttrykk som dreier seg om 

eksport av varer fra land med lave arbeidsstandarder til land med høyere arbeidsstandarder 

(Slettemoen, 2010). Uanstendig og ulovlig behandling av enkeltindivider har altså lånt og 

adoptert et merkantilt begrep. Dumping som begrep har eksistert siden 1920-tallet, og 

innholdet i begrepet slik det brukes i dag, kan sies å være eldre enn det (ibid). I Dagsposten 8. 

august 1888 ble det referert til stiftelsesdokumentet til «Snekker og Tømmermandsforeningen 

for Trondhjem og omegn» hvor § 1 lød: «Foreningens formål er ved alminnelig tilslutning 

blant træarbeidere i Trondhjem med forsteder at søke forhindre den nu tiltagende konkurranse 

ved at landfolk strømmer til byen og nedtrykker arbeidslønnen, ja endog går så vidt at byens 

fagmenn til sine tider blir gående ledige, medens utenbys arbeidere er stadig beskjeftiget.» § 2 

fulgte opp med følgende tiltak: «At søke så langt som mulig innen rimelighetens grenser at 

holde arbeidslønnen oppe.» (Kilde, Fellesforbundet). Med dette stiftelsesdokumentet fra 1888 

som bakteppe, kan man også si at sosial dumping er et tilbakefall – eller regresjon - i 

arbeidsmarkedssammenheng. 

 

Sosial dumping er ment å beskrive en situasjon hvor særskilt utenlandsk arbeidskraft tilbys en 

pris på utført arbeid som ligger under prisen på arbeidskraft nasjonalt. Det vil si at lønn og 

andre sosiale goder, som hører til rettighetene som arbeidstaker, dumpes. Når slike rettigheter 

dumpes, betyr det at arbeidsgivers kostnader blir lavere og at profitten blir høyere. Den 

utenlandske arbeidskraften vil slik kunne utkonkurrere arbeidskraften nasjonalt, legge et 

generelt press på lønns- og rettighetsnivået, legge press på HMS-standarder – og rokke ved 

etablerte nasjonale ordninger basert på trepartssamarbeid, relativt høy organisasjonsgrad og et 

avtalebasert og ryddig organisert arbeidsliv. Ringvirkningene har vært at et økende antall 

arbeidsgivere kun har uorganiserte arbeidstakere, presset på lønninger og rettigheter har økt, 

og avlønningssystemer er under press – også i den delen av arbeidsmarkedet som normalt 

ikke forbindes med sosial dumping. 
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I St.meld. nr. 2 (2005-2006) pkt. 3.6 definerer Regjeringen sosial dumping slik: «Etter 

Regjeringens vurdering er det sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når de 

utsettes for brudd på helse- miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav 

til bostandard, og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave 

sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med 

allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder». Samme definisjon er også benyttet i 

stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.  

 

Begrepet sosial dumping er blitt kritisert i deler av den nordiske fagbevegelsen fordi det er 

brukt både om illegale og uetisk legale forhold og handlinger. Den danske tenketanken Cevea 

har også vært opptatt av at gjeldende definisjon bare omhandler utenlandske arbeidstakere, 

nettopp fordi underbetaling og økonomisering med HMS ikke alene gjelder utenlandske 

arbeidstakere. Hva som legges i «uakseptabelt lave» lønninger, klargjøres heller ikke i 

definisjonen. Det er i de aktuelle definisjonene heller ikke satt noen standardkrav til 

boforhold.  

 

Mye av denne kritikken ble presentert av Cevea i januar 2017 i rapporten Nordiske tiltag mod 

social dumping, en rapport de skrev på oppdrag fra SAMAK – arbeiderbevegelsens nordiske 

samarbeidskomite. Cevea går gjennom og sammenlikner bruken av begrepet sosial dumping i 

de nordiske landene. Her problematiserer de nettopp det faktum at det ikke presiseres hvilket 

nivå man snakker om i forhold til lønn, boforhold og andre standarder. Dette kan medføre at 

debatten polariseres og utvikler seg til en definisjonsdebatt, i stedet for at man konsentrerer 

seg om probleminnholdet. Alle kan utsettes for sosial dumping – ikke bare utenlandske 

arbeidstakere, og det har vist seg at sosial dumping sprer seg fra bransje til bransje. Sosial 

dumping har også ringvirkninger og legger press på arbeidsmarkedet generelt. Av de nordiske 

landene er det bare den offisielle svenske definisjonen som inkluderer intensjonen bak sosial 

dumping, nemlig at det handler om arbeidsgivere som vil senke egne omkostninger (Cevea, 

2017). I rapporten presenteres følgende definisjon: «Sosial dumping er den praksis som 

markedsaktører anvender for at underminere eksisterende arbejdsmarkeds- og sociale 

reguleringer med henblikk på at opnå komparative fordele, og hvori de kan blive støttet af 

regeringer og andre aktører» (Cevea, 2017, side 13). Dermed har de bygget inn et element 

som også sier noe om tilretteleggende faktorer for sosial dumping.  
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Sosial dumping er et relativt nytt begrep og, som sagt, et vidt begrep. Både i medier og i 

rapporter offentliggjort de senere årene får man inntrykk av at begrepet brukes både om 

illegal og uetisk legal næringsvirksomhet. Begrepene «seriøs» og «useriøs» brukes også på en 

lite oppklarende måte. Driver de «seriøse» bare legalt, eller hovedsakelig legalt? Er de 

«useriøse» kriminelle - eller er de kriminelle bare av og til? Det kreves en tydeligere 

begrepsbruk, og jeg har valgt å benytte skillet illegalt og uetisk legalt i denne avhandlingen. I 

en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på oppdrag av Arbeids- og 

sosialdepartementet, skriver de nettopp at det er overlapp mellom begrepene sosial dumping 

og arbeidsmarkedskriminalitet, og at sosial dumping som begrep favner videre enn begrepet 

arbeidsmarkedskriminalitet (Bjørnstad et al, 2017).  

 

Jeg bruker ikke selv begrepene «seriøs» og «useriøs» om aktører i arbeidsmarkedet. Jeg 

kommer ved flere anledninger tilbake til dette begrepsparet i analysekapittelet. Men jeg legger 

til grunn at seriøse aktører opptrer og handler legalt, og at useriøse aktører opptrer og handler 

uetisk legalt.  

 

3.2. Arbeidsmarkedskriminalitet 

I en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidsmarkedskriminaliteten i Norge definerer Kripos, i 

samarbeid med andre tilsyns -og kontrolletater, arbeidsmarkedskriminalitet slik: 

«Arbeidsmarkedskriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, 

skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer 

produksjonskostnadene for varer og tjenester i Norge og dermed undergraver norske 

samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende» (Kripos 2014, side 12). 

Også i denne situasjonsbeskrivelsen vises det til at begrepet arbeidsmarkedskriminalitet er 

snevrere enn sosial dumping, fordi det kun omfatter straffbare forhold. Men Kriposrapporten 

sier også at: «Erfaring har imidlertid vist at det i saker med svært lave lønninger utenfor 

allmenngjort område ofte er sterke knytninger til en rekke lovstridige forhold, som svart 

arbeid og grove brudd på arbeidsmiljøloven. Dette kan også omfatte norske arbeidstakere, 

men som regel rammer det de mest utsatte gruppene i arbeidsmarkedet, som nyankomne 

innvandrere og unge arbeidstakere. Sosial dumping har derfor flere sider ved seg og berører 

ofte lovbrudd innen flere myndighetsområder. Viktige trekk i saker som involverer både 

sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet, er sammenhengen mellom de to og et stort 

omfang av lovbrudd. Slike virksomheter begår som oftest systematisk og bevisst lovbrudd for 

å oppnå større gevinster enn virksomheter som følger regelverket. Både sosial dumping og 
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arbeidsmarkedskriminalitet må betraktes som forretningsideer der grunnstrategien er å 

redusere personalkostnader og andre driftskostnader så mye som mulig» (Kripos 2014, side 

12). 

  

Utøverne av arbeidsmarkedskriminalitet er både vanlige næringsdrivende som ikke begår 

annen kriminalitet, og personer som utøver arbeidsmarkedskriminalitet i sammenheng med 

annen organisert kriminalitet. I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 2015 

bemerkes det at et karakteristisk trekk ved arbeidsmarkedskriminaliteten er innslaget av 

multikriminalitet. Her listes blant annet opp skatte- og avgiftskriminalitet, menneskehandel, 

grove regnskaps – og bokføringsovertredelser, korrupsjon, konkurskriminalitet, hvitvasking, 

trygdesvindel og grove bedragerier. Nederst i opplistingen følger grove brudd på 

arbeidsmiljøloven, utbytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale og overtredelse av 

utlendingsloven, samt bruk av ulovlig arbeidskraft.  

 

Kripos (2014, side 14) deler aktørene i arbeidsmarkedskriminaliteten inn i tre grupper: 

1. Arbeidstakere – som utnyttes 

2. Arbeidsgivere – som utnytter 

3. Oppdragsgivere og forbrukere – som kjøper de ulovlig produserte tjenestene. 

 

Både arbeidslivskriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet benyttes i offentlige dokumenter 

og av offentlige instanser, men jeg har valgt å bruke begrepet arbeidsmarkedskriminalitet, 

nettopp på grunn av den uløselige tilknytningen til markedsmekanismer og fordi denne 

kriminaliteten hovedsakelig dreier seg om lovbrudd gjennom konkurranse i 

næringslivssammenheng. 

 

I tillegg benyttes begrepet arbeidsmiljøkriminalitet. Riksrevisjonen definerer 

arbeidsmiljøkriminalitet som alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, 

og at arbeidsmiljøkriminalitet utgjør en del av arbeidsmarkedskriminaliteten (Riksrevisjonen, 

2016b, side 7). 

 

3.3. Byggenæringen 

Byggenæringen i Norge er landets største næring, målt i antall bedrifter. Virksomhetsområdet 

omfatter både nybygg, rehabilitering og vedlikehold av bygg og anlegg. Byggenæringen er 

landets nest største næring målt i omsetning og antall sysselsatte (SSB og Byggenæringens 
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Landsforening). SSBs tall for 2016 viser at 209 000 er ansatt i næringen, mens 

Byggenæringen selv opererer på sine hjemmesider med 225 776 ansatte (2016). 

Arbeidstilsynet opererer med 245 000 ansatte i bygg og anlegg i 2014 (Kompass Tema nr.4, 

2015). Av disse er 38 528 er utenlandske arbeidstakere – og 26 381 av disse igjen kommer fra 

østeuropeiske EU-land (SSB). 

 

Byggenæringens Landsforening (Bnl) oppgir på sine nettsider at det er 55 150 virksomheter i 

næringen, og at de aller fleste av disse er små og mellomstore virksomheter. Omsetningen i 

2014 var 456 milliarder kroner og er økende. Offentlig sektor er største innkjøper og 

byggherre i de største byggeprosjektene. I 2015 gjorde offentlig sektor innkjøp for totalt 480 

milliarder kroner – noe som tilsvarer 15 prosent av BNP (SSB).  

 

Byggenæringen fremheves av Kripos som den næringen hvor kriminaliteten er mest 

omfattende, og at det store innslaget av utenlandsk arbeidskraft og utenlandske kriminelle 

aktører gjør denne næringen til en stor utfordring for samfunnet. «Næringslivet blir også 

inngangsporten til ny kriminalitet og gjør bakmennene i stand til å skape ennå (sic) større 

avstand mellom dem selv og den straffbare handlingen – hvor de skjuler den illegale 

virksomheten i en tilsynelatende legal ramme» (Kripos, 2014b, side5). Kripos henviser til 

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (Krisino 2013) i sin situasjonsbeskrivelse, hvor 

hver tredje bedrift i bygge- og anleggsbransjen anser det som svært liten eller liten risiko for å 

bli oppdaget om man unnlater å rapportere inn skatter og avgifter til skattemyndighetene. 

 

4. Litteraturanalyse 

4.1.  Myndighetenes tiltak  

I tillegg til myndighetenes regulering gjennom lov, tilsyns- og kontrollpraksis samt 

partsbaserte reguleringsbidrag som jeg redegjør for i kapittel 4.2.1, har myndighetene 

iverksatt flere ulike tiltak. Samfunnsøkonomisk analyse har gjort en gjennomgang og analyse 

av satsingene mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet (Bjørnstad, 2016). Blant 

annet nevnes etableringen av et tverrfaglig samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetatene og 

politiet i de største byene, et analysesenter som skal samordne myndighetenes satsing er 

fortsatt i etableringsfasen, at politidistriktene er styrket når det gjelder konkurskriminalitet og 

at flere distrikter har etablert øko-team. Tre ulike regjeringer har presentert ulike strategier 

mot sosial dumping og etter hvert arbeidsmarkedskriminalitet. 12 av politidistriktene har egne 

næringslivskontakter. Det er i tillegg utviklet noen elektroniske løsninger som skal lette 
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kontrollarbeidet og gi kontrollørene sanntidsinformasjon lagret i blant annet HMS-kort for 

den enkelte arbeidstaker. En ordning med regionale verneombud har eksistert i 

byggenæringen siden 1981, et tiltak med formål å styrke virksomhetenes HMS- og 

vernearbeid også i virksomheter hvor arbeidstakerne ikke er fagorganiserte og som ikke har 

egne verneombud. Det er innført begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden, forslag om 

krav til bruk av lærlinger er sendt Stortinget, og en database med leverandørinformasjon for 

leverandører til offentlig sektor er under etablering. 

 

Bjørnstad (2016) gir en samlet vurdering av myndighetenes tiltak, og konkluderer med at 

tiltakene fungerer på ulikt vis, «og både enkeltvis og samlet sannsynligvis bidrar til å redusere 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Likevel er de langsiktige effektene i liten grad 

dokumentert, og det er vanskelig å isolere effekten av de enkelte tiltak» (Bjørnstad, 2016, side 

57). Videre skriver Bjørnstad i sin vurdering at dersom et tiltak har effekt, vil kreftene bak 

kriminaliteten ta i bruk andre virkemidler som motvirker tiltakene. «Det betyr altså ikke at 

tiltakene har vært uten resultat, men kun at det har vært omgåelsesmuligheter og at 

incentivene til å benytte seg av omgåelsene har blitt svært sterke – særlig med den økte 

lavlønnskonkurransen fra innvandringen» (ibid, side 58). 

 

4.2. Regulering 

Det fins to hovedretninger i spørsmålet om hvordan arbeidsmiljøkriminaliteten skal reguleres. 

Disse retningene er motsetningsfylte, og Bäckman beskriver den ene som straffemodellen og 

den andre som veiledningsmodellen/samarbeidsmodellen.  

«Straffmodellen har en skeptisk inställning till att företagen utan kännbara 

påtryckningar kommer att vidta kostsamma åtgärder. Förespråkare av 

samverkansmodellen har däremot stor tilltro till företagens självreglering och ser 

information och utbildning som effektiva preventiva medel och önskar så lite 

straffrettslig inblanding som möjligt. För samverkansmodellen är orsaken till 

arbetsmijöbrott främst okunskap eller oaktsomhet. För straffmodellen handlar det om 

att företagen av ekonomiska skäl medvetet underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder» 

(Bäckman, 2013, side 12). 

 

Steve Tombs (2016) har i flere år arbeidet med statlig regulering av miljøhelse, matsikkerhet 

og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Han påpeker at nyliberalistiske trender har redusert 

omfanget av og slagkraften i statlig regulering. Med henvisning til den britiske benevnelsen 
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«Better Regulation», en omorganisering av den britiske tilsynspraksisen som var ment å 

redusere de administrative byrdene, skriver han: «‘Better Regulation’, a formal policy shift 

from enforcement to advice and education, a consentration of formal enforcement recources 

away from the majority of business onto so-called high-risk areas, and consistent efforts to do 

more with less.» (Tombs 2016, side 3). 

 

Arbeidstilsynets rapporter, tilsynsmeldingen (St.meld.nr.17 2002-2003) og trusselvurderinger 

fra Kripos beskriver dette skiftet i norsk sammenheng som mer «treffsikker» og risikobasert 

tilsynspraksis, økt vekt på dialog og informasjon, større grad av – og tro på - virksomhetenes 

selvregulering, og avkriminalisering av mindre alvorlige lovbrudd i kombinasjon med 

straffeskjerpelse for grove lovbrudd. 

 

Arbeidstilsynet har innført en mer risikobasert tilsynspraksis, og annonserer i sin nye strategi 

2017-2019 at denne trenden vil bli forsterket de kommende årene. Men til tross for at 

byggenæringen allerede har vært et satsingsområde noen år, var det ifølge Arbeidstilsynets 

årsrapport for 2015 bare utført 5 696 tilsyn med de 55 150 bedriftene Byggenæringens 

Landsforening hevder skal være aktive i næringen. Det er da enkelt å regne ut at hver enkelt 

bedrift da kan forvente tilsyn cirka hvert 10. år -  dette altså i en næring som framheves som 

særlig belastet. Likevel har NHO kritisert Arbeidstilsynet og opplever «at tilsyn rettes mot å 

oppdage feil og mangler og gi pålegg, ikke bidra til at hver enkelt bedrift blir bedre til å 

korrigere seg selv eller få et forbedret HMS-arbeid» (Andersen og Solem, 2015). NHO 

publiserte nylig på sin nettside åtte forventninger til den nye direktøren i Arbeidstilsynet 

(NHOs nettside, 05.02.16), forventninger om mer dialog, mer risikobasert tilsynsaktivitet som 

ikke forstyrrer driften og virker tyngende for virksomhetene. 

 

Om de framtidige reguleringsutsiktene er Tombs relativt pessimistisk, og han skriver i samme 

briefingen som referert til over: «Once regulation and enforcement are defined as’ too much’, 

and once the argument that regulation can proceed without enforcement is won, it is 

impossible to perceive when there will be’ little enough’of either or both. Better Regulation 

might thus mark the beginning of the end of the state’s commitment to, and ability to deliver, 

social protection (Tombs 2016, side 13).  
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4.2.1. Arbeidslivets regulering – partssamarbeidet 

I Fafo-rapporten Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel, skriver forfatterne 

følgende om utviklingen i de nordiske arbeidsmarkedene:  

«Man kan spørre seg om deler av arbeidsgiverne og de borgerlige partiene har tatt 

tilstrekkelig inn over seg hvilke grunnleggende endringer som er i gang i de åpne, 

nordiske arbeidsmarkedene. Man bør ikke undervurdere hva som skal til for å hindre 

at avtale- og samarbeidsmodellen i arbeidslivet forvitrer, og hvilke utilsiktede 

konsekvenser det kan ha å rokke ved maktbalansen mellom arbeidsgivere og 

arbeidstakere i en slik sårbar, labil situasjon. Tillitsbaserte samarbeidssystemer tar lang 

tid å bygge opp, men kan ta kort tid å rive ned – slik man så ved forvitringen av 

avtalesystemet i England i 80-årene og delvis i Tyskland i 90-årene. Avdekking av at 

organiserte kriminelle nettverk er i ferd med å bli en alvorlig trussel mot det seriøse 

arbeidslivet i en del bransjer, kan imidlertid se ut til å virke som et ‘sannhetens 

øyeblikk’ - slik man blant annet har sett i byggebransjen i Norge. Kanskje kan det bli 

et vendepunkt som skaper grunnlag for utvikling av felles, slagkraftige strategier for å 

ta ondet ved roten» (Dølvik et al, 2014, side 81).  

De siste tiårenes markedstilpasning har medført nedbygging av forhandlingsøkonomien, og 

endring i offentlige styringssystemer gir mindre rom for medvirkning fra partene. Særlig 

borgerlige regjeringer søker eksperter og kommisjoner, hvor partene ikke inviteres med. Ny 

politikk formes i økende grad av embedsmenn og eksperter, altså en teknokratisering, og i 

synkende grad gjennom medvirkning fra organisasjonsdemokratiet i de nordiske landene 

(ibid, side 48). 

 

I byggenæringen har Byggenæringens landsforening og Fellesforbundet i fellesskap vært 

pådrivere overfor myndighetene i kampen mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet, 

både på lokalt og sentralt nivå. De har utviklet modeller og krav til hvordan offentlige 

anskaffelser skal kunne forhindre sosial dumping og kriminalitet, noe som blant annet har fått 

uttrykk i sentrale felles «Seriøsitetskrav» i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og 

Difi (Difi, nettside). Partssamarbeidet i byggenæringen har også øvet påtrykk for å utvikle nye 

teknologiske kontrollverktøyer, felles veileder mot sosial dumping på byggeplasser (Bnl, 

nettside) og et HMS- samarbeid om en skadefri næring (Bnl, nettside), hvor også myndigheter 

og andre organisasjoner og etater deltar.  
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Henning Jakhelln (2011) tar til orde for at landsdekkende fagorganisasjoner bør få selvstendig 

påtalerett. Han skriver i Tidsskrift for Strafferett:  

«Det tas i denne artikkel til orde for at representative organisasjoner bør ha adgang til 

selv å reise straffesak, etter de regler som gjelder for private straffesaker, mot foretak 

som ikke overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser eller annen lovgivning om 

arbeidsforhold. Slike straffesaker skal vanligvis reises av den offentlige 

påtalemyndighet. I praksis skal det imidlertid mye til før noen strafferettslig reaksjon 

finner sted. Dette skyldes særlig ressurs- og kapasitetsmessige grunner. I og med at 

tilsyns- og sanksjonssystemet langt på vei svikter foreligger i realiteten en systemsvikt. 

Rettstilstanden i praksis synes derfor problematisk, også i et menneskerettslig 

perspektiv. En adgang for representative organisasjoner til å reise straffesak vil derfor 

kunne være et viktig supplement og korrektiv til den offentlige påtalemyndighet» 

(Jakhelln, 2011, side 237).  

Hvorvidt en slik påtalerett ville bli brukt er usikkert. Fagorganisasjonenes påtaleretten i 

allmenngjøringsloven ble for eksempel aldri benyttet. Mange tillitsvalgte hevder også at 

hovedsammenslutningene er altfor forsiktige og foretar sjelden rettslige skritt. Dermed kan en 

selvstendig påtalerett bli en sovepute for den offentlige påtalemyndigheten. Når man samtidig 

har med en tilbakeholden og forsiktig fagbevegelse å gjøre, vil en slik situasjon kunne bli 

uheldig for alle parter. 

 

4.2.2. Tilsynsregulering og administrative sanksjoner 

Tilsynene er organisert som tradisjonelle forvaltningsorganer underlagt departementene og 

statsrådens instruksjonsrett. Som følge av den omdiskuterte tilsynsmeldingen i 2002 

(St.meld.nr.17 (2002-2003) ble det varslet flytting av statlige tilsyn ut av Oslo, i tillegg til 

endringer som brøt med etablert forvaltningstradisjon. Stig Helleren (2005) ved 

Rokkansenteret skriver i en prosjektrapport om omstillingen i Arbeidstilsynet at Victor 

Norman i Bondevik II-regjeringen hadde en klar visjon om at statlig reguleringspolitikk skulle 

legge til rette for et velfungerende markedsbasert samfunn. Tilsynene skulle være et korrektiv 

og en kvalitetsgarantist, og ikke være til hinder for næringsutvikling. Målstyring ble innført i 

Arbeidstilsynet i 1990, og det ble lagt et økende press fra departementet om å kunne 

dokumentere resultater. Men mangelen på målbare resultatindikatorer gjorde at tilsynet i 

økende grad opererte med aktivitetsmål framfor effektmål. Og Arbeidstilsynet ble pålagt å 

opptre i to ulike tilsynsroller:  
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«Kontrollørrollen og veilederrollen. Kontrollørrollen fordrer at inspektørene holder 

avstand til tilsynsobjektet, ettersom det er viktig å bevare en nøytral stilling. 

Kontrolløren treffer sine beslutninger basert på regelorientering, i dette ligger troen på 

at rasjonaliteten er nedfelt i lover og regler. Det viktigste likhetsprinsippet for 

kontrolløren blir dermed behandlingslikhet. Veilederrollen er kontrollørens motstykke; 

her er det viktig å ha nærhet til tilsynsobjektet for å opparbeide gjensidig tillit og 

innsikt gjennom dialog. Veilederen treffer sine beslutninger basert på 

konsekvensorientering, i dette ligger troen på at rasjonaliteten ligger i målet, og at det 

finnes flere veier til dette målet. Det viktigste likhetsprinsippet for veilederen blir 

dermed resultatlikhet. Denne iboende dualismen som ligger i rolleblandingen 

innebærer at Arbeidstilsynet møter kryssende forventninger i sin tilsynsvirksomhet» 

(Helleren, 2005, side 9).  

 

Dette er en klassisk problemstilling, også i kriminologien. At en og samme person både skal 

være vokter og portåpner, eller hjelper og kontrollør. Arbeidstilsynet har her en dobbeltrolle 

som lett kan føre til en rollekonflikt. En strikt kontrollørpraksis kan resultere i opprettholdelse 

av respekten for lov- og regelverk. Svakheten blir imidlertid at tilsynsobjektene kan vegre seg 

for å be om hjelp fra kontrolløren. Det kan synes som om pendelen har svinget siden 2002, nå 

drøftes det hvorvidt det er formålstjenlig å foreta et klarere skille mellom disse 

motsetningsfylte rollene (NOU 2017:5). Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 7. 

 

Men den nevnte tilsynsmeldingen innebar altså ikke forslag om å skille kontroll -og 

veilederrollen i separate organer. Og rollekonflikten viser seg i både Arbeidstilsynets 

årsrapporter, statistikker - og også i Riksrevisjonens undersøkelser. I 2015 evaluerte Agenda 

Kaupang Arbeidstilsynets virksomhet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 

(Agenda Kaupang, 2015). Rapporten understreker behov for mer analytisk tilnærming i 

utvelgelse av tilsynsområder og påpeker manglende kompetanse i Arbeidstilsynet innen sosial 

dumping, tilsynets bransjekompetanse og mangelfull grunnopplæring av inspektører. Videre 

peker rapporten på at Arbeidstilsynet tilpasser arbeidet, slik at man når måltallet og legger 

mindre vekt på det arbeidet som ikke måles. Av reaksjoner omtaler rapporten bare bruken av 

pålegg, som ofte benyttes i veiledningsarbeidet, og en analyse av reaksjonsbruken lå heller 

ikke i oppdraget fra departementet. Dermed berører evalueringen ikke «straffesporet» i det 

hele tatt. 
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At det gjennom tilsynsmeldingen, og i årene etter, er blitt lagt vekt på veiledning, er også 

tydelig i Arbeidstilsynets årsrapporter. De har en klar pedagogisk veiledertilnærming, og 

fokuserer i mindre grad på kontrollørrollen og reaksjonsverktøyene. Å for eksempel gjøre søk 

på «anmeldelser» på internettsidene deres er ikke mulig – da blir du tvunget over på 

«ansettelser». Rapporterte tall deles inn i antall utrykninger til arbeidsskadedødsfall, tall på 

arbeidsskader, rapporterte tall på arbeidsrelaterte sykdommer og tall på selve 

tilsynsaktiviteten. Dette gjøres altså i helt separate rapporter, og dermed blir sammenhengene 

lite analysert. Reaksjonene som blir gitt, kategoriseres ikke med bakgrunn i 

hjemmelsgrunnlag, hvor mange oppfølgingstilsyn som gjøres, alvorlighetsgrad og reaksjoner 

etter næring/bransje. Etter det jeg erfarer, er det først i årsrapporten for 2014 at reaksjonene er 

nærmere omtalt. Det var dette året Arbeidstilsynet ble gitt anledning til å ilegge 

overtredelsesgebyrer i tillegg til de andre reaksjonsvirkemidlene pålegg, stans, mulkt og 

politianmeldelse. 

 

I Riksrevisjonens gjennomgang av statlig tilsynsvirksomhet i 2014, 12 år etter 

tilsynsmeldingen, skriver de: «10 prosent av tilsynsårsverkene brukes på aktiviteter som 

informasjon og veiledning, mens 70 prosent brukes på kontrollvirksomhet. Rundt halvparten 

av tilsynsorganene og tilsynsenhetene i fylkesmannsembetene opplever at de påpeker samme 

type feil år etter år, noe som kan tyde på at kontroll gir lite erfaringsoverføring til 

virksomheter som ikke blir kontrollert. Dette kan tilsi at tilsynsorganene i større grad bør 

vurdere om veiledning og informasjon i noen tilfeller kan være hensiktsmessig for å 

forebygge avvik og dårlig praksis» (Riksrevisjonen, 2014, side 7).  

 

Rune Bård Hansen skriver i fagboken «Arbeidsmiljøkriminaliet» at Arbeidstilsynets 

anmeldelsespraksis bygger på Riksadvokatens arbeidsmiljørundskriv fra 1996. Der står det at 

alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet er et prioritert område og skal etterforskes med særlig 

grundighet og høyt tempo (Hansen, 2010, side 72). Riksadvokaten har i sine årlige 

instruksrundskriv siden det nevnte arbeidsmiljørundskrivet i 1996 fulgt opp denne 

prioriteringen av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Hansen viser til at Arbeidstilsynet «ila 583 

reaksjoner etter ulykkesutrykninger i 2008. Det var likevel bare 18 av disse reaksjonene som 

resulterte i politianmeldelse. Etter mitt syn burde langt flere saker blitt anmeldt» (Hansen, 

2010, side 72).  I Arbeidstilsynets Kompass Tema rapport nr. 8 2016 gjennomgås 

dokumentert informasjon i forbindelse med fysiske tilsynsbesøk etter ulykker i bygg og 

anlegg i 2015. Av de i alt 176 ulykkene som ble analysert, ble 45 prosent vurdert som 
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sannsynlige dødsulykker og 25 prosent ansett som mulige dødsulykker (Arbeidstilsynet 

2016). Heller ikke denne rapporten sier noe om reaksjoner, hvor mange av disse ulykkene 

som resulterte i for eksempel anmeldelser. Men Arbeidstilsynet får årlig varsel om 2000 

ulykker (Kompass Tema nr. 1 2013).  

 

Bäckman (2013) viser til erfaringer som sier at små virksomheters arbeidsmiljølovbrudd 

sjelden blir oppdaget, fordi Arbetsmiljöverket sjelden fører tilsyn med arbeidsplasser med 1-4 

ansatte. Det påpekes også at det er vanskelig å kontrollere kortlivede virksomheter og at tilsyn 

som oftest skjer hos større og kjente virksomheter som antas å være mer lovlydige enn små 

virksomheter i bransjenes randsone. I de sistnevnte virksomhetene er ofte arbeidsvilkårene 

dårligere, og arbeidstakerne er uten fagforeninger – fagforeninger og tillitsvalgte anses å være 

en viktig forutsetning for godt arbeidsmiljø (ibid, side 27). 

 

I 2016 leverte Riksrevisjonen en rapport etter undersøkelse av myndighetenes innsats mot 

arbeidsmiljøkriminalitet (Riksrevisjonen,2016b). Riksrevisjonen fant blant annet at 

Arbeidstilsynet i liten grad bruker reaksjoner som virker avskrekkende: «I 2015 ga 

Arbeidstilsynet reaksjoner i 65 prosent av de 17 939 tilsyn som ble gjennomført. Varsel om 

pålegg og utstedelse av pålegg er de reaksjonsmidlene som Arbeidstilsynet brukte flest 

ganger. De strengere reaksjonsmidlene tvangsmulkt, stans, overtredelsesgebyr og anmeldelse 

er lite brukt. For eksempel brukte Arbeidstilsynet stans som pressmiddel i 2,2 prosent av 

tilsynene og overtredelsesgebyr i 0,1 prosent av tilsynene. Etter Riksrevisjonens vurdering er 

det mulig å øke bruken av reaksjoner som vil virke mer avskrekkende mot 

arbeidsmiljøkriminalitet» (ibid, side 8). 

 

Arbeidstilsynet følger heller ikke opp vedtak om stans godt nok. Stans brukes både for å 

stoppe arbeidet der det foreligger overhengende fare for liv og helse, men også som 

pressmiddel for å etterleve pålegg fra Arbeidstilsynet. Førstnevnte reaksjonsform er i 

hovedsak fulgt opp på en god måte, om sistnevnte sier Riksrevisjonen: «Vedtakene om stans 

som pressmiddel er derimot ikke fulgt opp godt nok. I nesten halvparten av sakene er det ikke 

noen form for oppfølging fra Arbeidstilsynets side etter at vedtak om stans er fattet» (ibid, 

side 8). 

 

Overtredelsesgebyr brukes lite som virkemiddel: Riksrevisjonen ser det som uheldig at 

Arbeidstilsynet ikke har innfridd forutsetningene om å bruke overtredelsesgebyr som et 
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virkemiddel mot sosial dumping – noe som var en viktig begrunnelse fra Stortingets side. 

Arbeidstilsynet burde i større grad burde ha tatt i bruk overtredelsesgebyr for å sikre mer 

effektiv håndhevelse av og respekt for arbeidsmiljøregelverket (ibid, side 9). 

 

Anmeldelse er også et lite brukt virkemiddel, og kun 0,8 prosent av tilsynene resulterer i 

anmeldelse. Om anmeldelsespraksisen skriver Riksrevisjonen: «I spørreundersøkelsen og i 

intervjuene med regionene blir det trukket fram som viktige årsaker at det er ressurskrevende 

å anmelde, og at politiet henlegger mange av anmeldelsene. Det foreligger samarbeidsavtaler 

mellom Arbeidstilsynets regioner og politidistriktene, men det varierer om samarbeidet 

innebærer jevnlig dialog om saker som er aktuelle for anmeldelse. Politiets prioritering av 

anmeldelser påvirker Arbeidstilsynets tilbøyelighet til å anmelde straffbare forhold. 

Riksrevisjonen mener derfor det er uheldig at Arbeidstilsynet og politidistriktene ikke har mer 

jevnlig dialog, fordi dette kunne gjøre anmeldelse mer egnet som virkemiddel mot 

arbeidsmiljøkriminalitet og redusert risiko for sosial dumping» (ibid, side 10). 

 

Tilsyn mot sosial dumping gjennomføres ofte som enklere formalkontroller. Arbeidstilsynet 

står overfor et arbeidsmarked der kriminelle aktører tilpasser seg og bruker utspekulerte 

metoder for å omgå lover og regler. Riksrevisjonen mener det er risiko for at Arbeidstilsynets 

valg av hva som skal kontrolleres, gjør at tilsynene ikke blir grundige nok til å avdekke 

arbeidsmiljøkriminalitet, og mener dette er alvorlig (ibid, side 10). 

 

Arbeidstilsynet har også store utfordringer med sin kompetanse i å føre tilsyn mot sosial 

dumping. At det er usikkert om Arbeidstilsynet klarer å ha god nok kvalitet på arbeidet mot 

sosial dumping. Risikoen forsterkes av at Arbeidstilsynets inspektører må forholde seg til et 

kriminalitetsbilde i stadig endring. Riksrevisjonen mener derfor at det er kritikkverdig at 

Arbeidstilsynet ikke har nødvendig og oppdatert kompetanse i å bekjempe 

arbeidsmiljøkriminalitet (ibid, side 11).  

 

Jeg tolker Riksrevisjonens rapport om myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet fra 

2016 – sett i forhold til Riksrevisjonens rapport om statlige tilsyn fra 2014 – slik at det har 

skjedd en bevegelse fra vektlegging av veilederrollen i retning av en større vekt på 

kontrollørrollen. Den ferske påtaleanalysen (NOU 2017:5), som drøfter mulighetene for 

overføring av politiets hjemler til tilsynsetater, forsterker inntrykket av en endret vektlegging.   
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Det er altså flere sammenfallende erfaringer med tilsynspraksisen i Norge og Sverige. Det 

svenske Arbetsmiljöverket innehar, på samme måte som det norske Arbeidstilsynet, både 

kontrollør – og veilederrollen (Bäckman 2013). Men etter en gjennomgang av 

Arbetsmiljöverket sine nettsider virker det som om Arbetsmiljöverket har et mer avklart 

forhold til kontrollørrollen. Arbetsmijöverket legger for eksempel ut på sine nettsider en årlig 

oversikt over avsagte dommer - med sammendrag og henvisning til domsavgjørelsene i 

fulltekst. Bäckman (2013) viser til arbeidsmiljøforordningen i Sverige (§20), en bestemmelse 

om at domstolene skal sende årlige oversikter og avskrift av dommer eller domsslutninger i 

arbeidsmiljølovbrudd til Arbetsmiljöverket (ibid, side 23). I oversikten til Arbetsmiljöverket 

blir det opplyst hvilken virksomhet som er dømt, det blir henvist til hvilken lov som er brutt, 

hendelsesforløp og endelig rettsavgjørelse. Videre inneholder nettsidene oversikt over 

sanksjonsavgifter og bøter og grunnlaget for ileggelse av disse. Det skilles også mellom faste, 

standardiserte sanksjonsavgifter og differensierte sanksjonsavgifter på informasjonssidene 

deres (Arbetsmiljöverket.se). Det finnes ingen tilsvarende oversikt på Arbeidstilsynets sider. 

Tvert imot, Arbeidstilsynet nedtoner egne reaksjoner i sine rapporter og på sine nettsider. Jeg 

har undersøkt om det finnes lovmessige hindringer for en sammenstilling og publisering av 

dommer og reaksjoner i arbeidsmiljøsaker, men har ikke funnet tilstrekkelig med fakta som 

gjør at det mulig å konkludere.  

 

4.2.3. Rettslig regulering: Etterforsknings-, påtale- og rettspraksis. 

I juli 2015 ble strafferammen i arbeidsmiljøloven § 19-1,1. ledd hevet fra 3 måneder til 1 år. 

Lovens § 19-1, 2. ledd ble hevet fra 1 år til 3 år. Medvirkning straffes på samme måte. I 

endringene av straffeloven 2005, som trådte i kraft i oktober 2015, ble det innført straff for 

forsøk på brudd på arbeidsmiljøloven. Denne straffelovsendringen av 2005 medførte også et 

generelt medvirkningsansvar for lover på miljøområdet som har manglet en egen bestemmelse 

om medvirkning (Slettemoen, 2016, side 47). 

 

Samme år ble strafferammen i allmenngjøringsloven økt fra bøtestraff til 3 års fengsel. Fram 

til 1.juli 2015 var det ikke straffbart å medvirke til overtredelse av allmenngjøringsloven. 

Statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen i Økokrim skriver i Miljøkrim nr. 2, 2016 om endringen 

i allmenngjøringsloven: «Medvirkning til brudd på allmenngjøringsloven ble kriminalisert fra 

1. juli 2015. Dette innebærer at det blir mulig å straffe oppdragsgivere for medvirkning til 

brudd på allmenngjøringsloven, for eksempel en huseier som får utført billige 

oppussingsarbeider gjennom et firma som underbetaler arbeiderne. Innsparingen som 
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oppdragsgiver har oppnådd gjennom lavere pris, skal inndras uten hensyn til subjektiv skyld. 

Samtidig ble strafferammen skjerpet fra bøter til tre års fengsel. Med disse endringene har 

man fått bedre redskaper til å sikre effektiv allmennprevensjon – både på kjøpersiden og 

arbeidsgiversiden – på de områdene der arbeidsmarkedskriminalitet er et problem» 

(Slettemoen, 2016, side 47).  

 

Også brudd på informasjons- og påseplikten for oppdragsgiver, jf. Allmenngjøringsloven § 12 

og forskrift 22. februar 2008 nr. 166, er gjort straffbart. Om denne endringen henviser 

Slettemoen til Prop.48 L, punkt 6.3.3, side 74:  

«Brudd på denne bestemmelsen vil ofte innebære en økonomisk fordel for 

overtrederen i form av lavere pris på tjenesten. Etter departementets syn tilsier 

allmennpreventive hensyn at også oppdragsgivere kan straffeforfølges ved manglende 

overholdelse av sine plikter. Straffeansvar for oppdragsgivere i denne sammenheng vil 

kunne skape både mer bevissthet rundt hvem det inngås kontrakt med, og mer 

aktsomhet i kontraktsforholdet generelt» (Slettemoen 2016, side 50). Der 

oppdragsgiveren er et foretak, kan det ilegges foretaksstraff etter reglene i straffeloven 

2005, §§ 27 og 28 (Slettemoen, 2016, side 49). 

 

I 2015 ble det også vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven som 

medførte utvidet adgang til midlertidige ansettelser, utvidelse av grensene for 

gjennomsnittsberegning av den daglige arbeidstiden, utvidet adgang for tilsynene til å gi 

dispensasjon til langturnuser, og den kollektive søksmålsretten for fagforeninger ved ulovlig 

innleie ble opphevet (Prop.48 L, 2014-2015). Dermed har det skjedd en deregulering og 

avkriminalisering, samtidig som det er vedtatt straffeskjerpelser. 

 

4.3. Arbeidsmiljøkriminalitetens status og innplassering 

Internasjonal forskning knytter i økende grad arbeidsmiljøkriminalitet til økonomisk 

kriminalitet, og arbeidsmiljøkriminaliteten handler ofte om bevisste og rasjonelle valg: «Det 

ekonomiska motivet kan till exempel handla om att företagen sparar pengar genom att inte 

köpa inn säkerhetsskydd till de anställda, att företaget forbiser säkerhetsåtgärder eller påför 

arbetstakarna en sådan arbetmängd att de själva förbiser säkerhetsåtgärderna, men det kan 

även handla om att arbetsgivaren tillåter ensamarbete i en riskfylld arbetsmiljö för at hålla 

nere lönekostnader» (Bäckman, 2013). Det vises til at Finland, Norge og Sverige i økende 

grad definerer arbeidsmiljøkriminalitet som en form for økonomisk kriminalitet (ibid). Også 



30 
 

Storbritannia knytter grov arbeidsmiljøkriminalitet til økonomisk kriminalitet. Dette kom 

særlig til uttrykk gjennom vedtak av loven om foretaksdrap, eller Corporate Manslaughter and 

Corporate Homicide Act 2007 (Slapper 2013). Men til tross for ny lov, har loven medført 

færre dommer for foretaksdrap. Det motsatte var målet, og det ble forespeilet at den nye loven 

ville medføre 10-13 flere dommer per år. Dette ville ha betydd 60 dommer ved utgangen av 

2012, mens det i realiteten bare var avsagt 3 domsavgjørelser. Samtidig blir 150 mennesker 

drept på jobben hvert år, kommenterer forfatteren (Slapper, 2013, side 91).  

 

Arbeidsmiljøkriminalitet blir sjelden anmeldt av publikum. Når hendelser oppfattes som 

ulykker, er enkeltpersoners tilbøyelighet til å anmelde liten. Dessuten er offeret for 

arbeidsmiljølovbrudd som oftest en ansatt og den mistenkte en arbeidsgiver. En relasjon, som 

er preget av et avhengighetsforhold, vil ytterligere minske tilbøyeligheten til å anmelde. Det 

er altså ikke publikum som anmelder, men i all hovedsak tilsynsmyndighetene. Politiet 

anmelder hovedsakelig bare i tilfeller hvor de blir oppmerksomme på at ambulanse tilkalles 

arbeidsplassen (ibid, side 25).  

 

4.4. Særskilt om Politiets rolle 

Nedprioriteringen av etterforskningen av arbeidsmiljøkriminaliteten, omtalt i kapittel 5, er 

tydelig også i Norge. Arbeidsmiljøkriminalitet har ikke vært tema i styringsdialogen mellom 

Politidirektoratet og politidistriktene (Politidirektoratet, 2013). Miljøkoordinatorstillingene 

som er opprettet i politidistriktene, har også lavere status, lavere lønn og ofte lavere 

stillingsprosent enn de andre koordinatorstillingene som dekker andre kriminalitetsområder. 

Dette kommer fram i politidirektoratets evaluering av miljøkoordinatorrollen 

(Politidirektoratet, 2013).  Dette er kanskje medvirkende til den lave interessen for 

arbeidsmiljøkriminalitet hos politiet. Etterutdanningen i miljøkriminalitet ved Politihøyskolen 

består av en felles modul og fire påbygningsmoduler som dekker de ulike 

miljøkrimområdene. Alle modulene gjennomføres med fulle klasser, med unntak av modulen 

«arbeidsmiljøkriminalitet», som er avlyst etter begge de to opptaksrundene som hittil er 

gjennomført. Grunnlaget for avlysningen er mangel på søkere. Dette framgår av 

Politihøyskolens nettsider, og opplysningene fra nettsidene er blitt bekreftet av 

etterutdanningsavdelingen ved høyskolen. 

 

Bäckman (2013, side 59) refererer til Arbetsolycksutredningen (SOU 1988:3), hvor det ble 

konstatert et behov for økte kunnskaper om arbeidsmiljølovbrudd hos politiet. Hele 25 år 
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senere er kritikken den samme. Politiet selv viser til komplekse og tidkrevende utredninger 

som grunn til lav prioritering. Bäckman viser også til stor og hyppig utskifting av 

politijurister, de blir ofte i disse stillingene i kort tid, og dermed taper man kontinuitet i 

kompetansen (Bäckman, 2013, side 59).  

 

Alvesalo og Whyte (2007) utførte en empirisk undersøkelse av det finske politiets 

etterforskning av arbeidsmiljøkriminalitet. De identifiserer fire gjensidig forsterkende 

mekanismer som gjør at arbeidsmiljøkriminalitet ikke blir definert som «ekte» kriminalitet: 

Den første mekanismen forfatterne nevner, er at arbeidsmiljøkriminalitet oppfattes og 

betegnes som ulykker, altså tilfeldige og uforutsette hendelser som ikke kan forhindres. «This 

is the case, even though any examination of a range of incidents reveals common, systematic, 

forseeable and eminently preventable causes and consistent locations of responsibility» (ibid, 

side 58). Dessuten plasseres skyld ofte hos personer i nedre del av virksomheten, selv om 

disse personene ikke har hatt makt og mulighet til å gjøre noe med omstendighetene som ledet 

til lovbruddet.  

«The source of victim-blaming discourses is to be found in the idea of «accident-

proneness», something associated with personality types, personal characteristics 

and/or lifestyles of individuals, and a «quality» that they bring with them into the 

workplace. Where a worker is blamed, the implied personal characteristic that resulted 

in a particular incident may be incompetence, laziness, apathy, inattentiveness, 

carelessness, recklessness, and so on. Those characteristics are rarely provided as 

reasons for attributing blame to senior managers or those who are in control of the 

management of the working environment. Directors and managers do not fit the 

popular image of typical offenders» (ibid, side 58).  

Den tredje mekanismen viser til at tradisjonelle analyser av vold bygger på forutsetninger som 

utelukker arbeidsmiljøkriminalitet. Vold i tradisjonell forstand forutsetter en-til-en-

handlinger, og dermed inkluderes ikke strukturelle voldsformer, produsert som resultat av 

maktrelasjoner. Fjerde «samlemekanisme» sier oppsummerende at lovbrudd dermed tolkes 

som ulykke, og at det derfor kan skje at ofrene aldri blir seg bevisst sin offerstatus. Dermed 

presenterer ofrene heller ikke noen rettslige krav.   

 

Flertallet av sakene som berører grov arbeidsmiljøkriminaliet er vesensforskjellig fra den 

etterforskningen som politiet utfører når det gjelder «personal crime» (Slapper 2013). Lite er 

gjort for å tilføre politiet nødvendig kompetanse som setter etterforskerne i stand til å evaluere 
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og avgjøre foretakenes ansvar: «Moreover, the form of negligence, which lies at the heart of 

the offence, is different form the mental elements in most other serious criminal offending. 

The corporate manslaughter offence poses unique challenges and complications that surely 

require a spesialist investigation team equipped with the appropriate resources and training» 

(ibid, side 94). Det er imidlertid virke som om det hersker uenighet om arbeidsmiljøsakenes 

vanskelighetsgrad. Hansen (2010) mener at 90 prosent av sakene er forholdsvis enkle, men at 

de krever en annen etterforskningsteknikk enn saker av tradisjonell art. Slapper viser til 

lovbrudd begått av foretak. I disse sakene er beviskravene strenge, og det er vanskelig å 

bevise individers skyld. Dermed antar jeg at også Slapper henviser til de mer kompliserte 

sakene 

 

Det er ikke gjort noen dypere analyser av politiets rolle og etterforskningskvaliteten av 

arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping i Norge. Riksrevisjonen (Riksrevisjonen, 2016b) 

gjennomgikk imidlertid politiets etterforskning av arbeidsmiljøkriminalitet, og konkluderte 

med at politiet brukte for lang tid på saksbehandling – med en gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid på 237 dager i 2015. Arbeidsmiljøkriminalitet er det kriminalitetsområdet 

som har lengst saksbehandlingstid hos politiet, ifølge politiets egne kommentarer til 

STRASAK-tallene for 2016. Riksrevisjonen påpekte videre at politiet hadde organisatoriske 

utfordringer ved at bare fem av de 17 undersøkte politidistriktene hadde sentralisert 

arbeidsmiljøsakene til øko-team eller liknende. «For dårlig etterforskning, lang 

saksbehandlingstid og svak framdrift i etterforskningen gjør det vanskelig å innfri Stortingets 

forutsetninger om at lovbrudd i arbeidslivet skal føre til reaksjoner og konsekvenser for den 

som bryter loven» (ibid, side 115). I forbindelse med utgivelsen av rapporten uttalte 

riksrevisoren til NRK: «Jeg tror at det både er et holdningsproblem og et 

organisasjonsproblem. Politiet er tilført utrolig mye ressurser de senere årene, og de er bedt 

om å prioritere dette. Likevel gjøres det ikke, sier Foss til NRK» (NRKs nettside, 

21.06.2016). NOU 2017:5 En påtaleanalyse for fremtiden, viser til Riksrevisjonens kritikk – 

men også til kritikk fra bl.a. tilsynsetatene, konkursrådet og statsadvokatene. Kritikken er til 

dels skarp, og fokuserer på fagledelse, kompetanse og kapasitet hos politiet. Forholdsvis nytt 

er at det vurderes om «enkelte kontrolletater bør få utvidede kontroll- og sanksjonshjemler 

og/eller påtalekompetanse, slik at presset på påtalemyndighetene letter» (NOU 2017:5, side 

239). Dette tolker jeg som en innrømmelse av at situasjonen er blitt prekær, nettopp fordi et 

offentlig dokument vurderer en så vidt dyptgripende strukturell endring. 
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Også Hansen (2010) påpeker den lange behandlingstiden fra anmeldelse til påtaleavgjørelse: 

«Det vil ofte gå halvannet år fra ulykken inntreffer til saken blir behandlet i tingretten. Den 

allmennpreventive virkningen av straffen svekkes, og reaksjonen kan bli mildere enn det 

lovbruddet egentlig tilsier» (ibid, side 21). Om etterforskningskvaliteten sier Hansen blant 

annet:  

«Økokrim har gjennomgått en rekke enkeltsaker og mener etterforskningen til tider gir 

et for dårlig grunnlag for en veloverveid påtaleavgjørelse. Resultatet er at saker der det 

burde vært gitt en straffereaksjon, noen ganger henlegges, eller at påtalemyndigheten 

velger å ilegge en beskjeden bot. Slik håper man å få en gammel og brysom sak ut av 

verden. Det er eksempler på dette selv ved overtredelser som burde medført påstand 

om fengselsstraff. Dette er utilfredsstillende. Arbeidsmiljøsaker er ikke vanskeligere 

enn mange mer «populære» sakstyper som narkotika, vold og vinningsforbrytelser. De 

krever imidlertid en annen etterforskningsmetodikk og minner mye om økonomi- og 

forurensningssaker» (ibid, side 22).  

 

4.5. Ofre – og skjult arbeidsmarkedskriminalitet 

I Fafos undersøkelse Polonia i Oslo 2010 (Friberg og Eldring, 2011) ble 501 polske 

arbeidsinnvandrere intervjuet. I rapporten kom det fram at 34 prosent av de som jobbet i 

byggenæringen hadde opplevd å ikke få betaling for arbeidet, 33 prosent hadde opplevd å få 

mindre betalt enn avtalt på forhånd, og 63 prosent hadde måttet jobbe overtid uten å få 

overtidsbetaling (ibid 2011, side 61). I norske medier er det en risiko for at slike tilstander 

omtales som useriøsitet eller sosial dumping, selv når det beviselig er lovbrudd. The 

Economic Policy Institute (EPI), en amerikansk tenketank, kaller dette lønnstyveri (wage 

theft) og viser til en undersøkelse utført av US Department of Labor som anslår at brudd på 

bestemmelser om minstelønn – og altså lønnstyveri - alene beløper seg til mellom 8 og 14 

milliarder dollar pr. år. Vi vet lite om det faktiske omfanget i Norge.  

 

I Fafos Polonia- rapport svarer 28 prosent av de polske bygningsarbeiderne at de har opplevd 

å måtte gjøre farlig arbeid, 37 prosent hadde hatt inspeksjon av Arbeidstilsynet på sin 

arbeidsplass, 34 prosent regnet med å miste jobben eller få alvorlige problemer dersom de 

snakket med Arbeidstilsynet, og 15 prosent regnet med å miste jobben eller få alvorlige 

problemer dersom de ble syke (ibid, 2011, side 65). Rapportens funn er klar på at omfanget av 

HMS-opplæring, farlig arbeid og tilgang til verneombud på arbeidsplassen, var knyttet til 

hvorvidt de jobbet svart og betalte skatt. Men mangelfull opplæring berører alle typer firmaer 
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i byggenæringen. Det samme gjelder for dem som regner med å miste jobben eller få alvorlige 

problemer dersom de snakker med Arbeidstilsynet (ibid, side 66). 

  

Det er heller ikke gjort noen egne offerstudier i relasjon til arbeidsmiljøkriminalitet, hverken i 

Norge eller Sverige (Bäckman, 2013). Det har vært mange alvorlige saker omtalt i mediene de 

senere årene, og de aller fleste omtales som arbeidsulykker. Også offentlig statistikk bruker 

arbeidsulykke-begrepet; ulykker i bygg og anlegg osv. Men de siste 3-4 årene er imidlertid 

begrepsbruken til Arbeidstilsynet og STAMI endret. Nå benyttes begrepene 

arbeidsskadedødsfall, arbeidsrelaterte sykdommer og arbeidsrelaterte skader – noe som tyder 

på større grad av bevissthet og systematikk i begrepsbruken.  

 

Ofre og pårørende får ikke nødvendig orientering og hjelp i relasjon til reglene for 

oppnevning av bistandsadvokat. Uten hjelp fra politiet blir det sjelden oppnevnt 

bistandsadvokat i arbeidsmiljøsaker (Høviskeland, Miljøkrim nr.2, 2011).  Høviskeland i 

Økokrim viser til straffeprosessloven § 107a første leddbokstav c: «Hvor det er grunn til å tro 

at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred, har 

fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat», en bestemmelse han mener er aktuell å 

benytte i mange arbeidsmiljøsaker.  I samme artikkel vises det til bare fire kjente 

arbeidsmiljøsaker hvor bistandsadvokat var oppnevnt.  

 

For perioden 2000-2003 ble det påvist underrapportering og manglende kvalitetssikring i 

Arbeidstilsynets register over arbeidsskadedødsfall (Wergeland et al, 2009). Anslagsvis kan 

det ha vært 246 arbeidsskadedødsfall i perioden, eller 62 dødsfall årlig, mens Arbeidstilsynet 

bare registrerte 171 arbeidsskadedødsfall eller gjennomsnittlig 43 dødsfall årlig. Også 

dødsårsaksregisteret, hvor Nasjonalt folkehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig, har en 

betydelig underregistrering av arbeidsskadedødsfall. «Registrering av arbeidsskadedødsfall 

hos personer med bosted i utlandet er en spesiell utfordring for Arbeidstilsynet, både fordi 

disse dødsfallene ikke er inkludert i dødsårsaksregisteret og fordi disse arbeidstakerne ofte 

arbeider under vilkår som medfører høy skaderisiko» (ibid, side 9). 

 

For de kriminelle entreprenørene handler det ikke bare om å slippe kostnader ved 

arbeidsskader, men at hele virksomheten trues dersom det blir avslørt at man ikke har 

forsikringer for sine ansatte (Brå:Rapport 2007:27). Brå- rapporten gjengir en historie om en 

bygningsarbeider som falt ned og brakk benet. For å forhindre at dette ble oppdaget fraktet de 
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arbeideren til en fotballplass, kledde den skadde og arbeidskolleger i fotballdrakter for at det 

skulle se ut som arbeideren hadde skadet seg i fotballspill sammen med kamerater. Deretter 

tilkalte de ambulanse som førte den skadde mannen til sykehuset (ibid, side 66).  

 

Den skjulte arbeidsmiljøkriminaliteten betegnes altså som betydelig, mørketallene er store 

samtidig som lovbrudd skjules bak begreper som «ulykke» og «seriøsitet». Det er vanskelig å 

si noe om den faktiske årsaken til begrepsbruken, men det er interessant å sammenlikne norsk 

begrepsbruk med den amerikanske og britiske. Begrepene foretaksdrap og lønnstyveri er både 

direkte og utilslørte, mens norske begreper er mer tilslørende og ofte uten tilknytning til 

lovbruddene de i realiteten beskriver.  

 

4.6. Statistikkutfordringer 

Statistikkene kan gi et inntrykk av at omfanget av arbeidsmiljøkriminaliteten i Norge er 

nedadgående og marginal. Det er få forbrytelser å snakke om, og det er feil i grunnlaget for 

statistikken. Statistikken er avhengig av hvilke lovbrudd som blir tatt med under kategorien 

«Miljøkriminalitet» i kriminalitetsstatistikken. Dette er noe av det politiadvokat Inge Svae-

Grotli tar opp i en artikkel i Økokrims tidsskrift Miljøkrim (Miljøkrim nr. 1, 2014, side 30). 

Økokrim, Riksadvokaten og politidirektoratet definerer miljøkriminalitet som kriminalitet 

både mot det ytre og indre miljøet. Kriminalitet mot det indre miljøet omfatter 

arbeidsmiljøkriminalitet, men denne kriminaliteten hører altså ikke inn under kategorien 

miljøkriminalitet i statistikken. Dermed er slik kriminalitet blitt utelatt og ikke omtalt i det 

hele tatt (ibid, side 31). Videre er kompetansen på dette kriminalitetsområdet lav ute i 

distriktene, og gjennomganger har vist at det kodes feil. Problemet er imidlertid at de 

relevante statistikkgruppene for miljøkriminalitet er komplekse og dekkes av en rekke lover 

og forskrifter. Det kreves ofte særskilt miljøkompetanse å registrere en sak korrekt. Resultatet 

blir derfor noen ganger at miljøanmeldelser havner i en sekkegruppe eller under en 

diversepost (ibid, side 31).  

«Kriminalstatistikkens kategoriseringer burde være like oversiktlig og detaljert som 

for vinningskriminalitet og vold. I stedet kan det virke som at kriminalitetsområdets 

kompleksitet fører til en dårlig kartlegging sammenlignet med mer ‘tradisjonelle’ 

straffbare forhold, som har en bedre oppbygning av kodeverket. Et dårlig kodeverk gir 

et svakt registreringsgrunnlag, noe som naturligvis får betydning for anerkjennelsen av 

arbeidet med å bekjempe miljøkriminalitet» (ibid,2014, side 31).  
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Helt fram til 1. oktober 2015 konstaterte §19-7 i arbeidsmiljøloven at «overtredelse av denne 

lov regnes som forseelse». Lovbrudd hjemlet i arbeidsmiljøloven ble dermed automatisk 

kategorisert som forseelse. I 2015 ble det imidlertid innført en straffeskjerpelse slik at straffen 

i første ledd nå er inntil 1 år og for grovere brudd, andre ledd, nå er inntil 3 år. Men helt fram 

til disse endringene har denne underkategoriseringen vært praksis, til tross for at 

arbeidsmiljøkriminalitet har hatt høyere eller lik strafferamme sammenliknet med andre 

overtredelser som får forbrytelsesprioritet. Dette er en praksis som har medført at denne 

kriminalitetstypen, både når det gjelder ytre og indre miljø, er blitt nedvurdert og nedprioritert 

i politiets straffesaksarbeid, og dermed i kriminalstatistikken. Inntil 2015 ble altså brudd på 

arbeidsmiljøloven sett på og registrert som forseelse, og Svae-Grotli bemerker at Norge på 

denne måten framsto som et attraktivt land for miljøkriminalitet. «Risikoen er lav og profitten 

høy» (Svae-Grotli, 2014, side 32). 

 

Utslagene denne nedprioriteringen får, ble blant annet avdekket i Riksrevisjonens rapport om 

myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet, publisert i juni 2106. (Dokument 3:15, 

2015-2016)). Der bekreftes praksisen med ulik statistikkregistrering med blant annet 

registrering i sekkeposten «div. arbeidsmiljøloven». Videre henviser Riksrevisjonen til 

intervjuer med Økokrim hvor det ble opplyst at det er det lovbruddet med høyest 

strafferamme, eller det lovbruddet som det er enklest å bygge en sak rundt, som blir registrert. 

Derfor gjenfinnes for eksempel brudd på allmenngjøringsloven i svært liten grad i 

statistikken. (Riksrevisjonen, Dokument 3:15, 2015-2016, side 83). Brudd på 

allmenngjøringsloven er de lovbruddene som er mest relevante for å undersøke omfanget av 

sosial dumping. 

 

Riksrevisjonen påpeker også lang saksbehandlingstid for dette kriminalitetsområdet. Særskilt 

gjelder dette nettopp saker om brudd på allmenngjøringsloven, altså saker som går rett inn i 

kjernen av sosial dumping-problematikken. 29 av de 39 sakene Riksrevisjonen vurderte av 

allmenngjøringssaker, har over et halvt års saksbehandlingstid hos politiet, og 19 av disse 

igjen over ett års saksbehandlingstid. (ibid, side 88). Arbeidstilsynet har sendt purring til 

politiet en eller flere ganger i flertallet av Riksrevisjonens undersøkte saker – i tre saker hele 

tre purringer. Av de 39 påtaleavgjorte sakene i Riksrevisjonens undersøkelse er det gitt 

forelegg i 22 saker, 16 er henlagt, og bare en sak endte med tiltale. To av sakene ble henlagt 

med grunnlag i bevisets stilling. Det viste seg at den totale saksbehandlingstiden fra 
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anmeldelse til påtaleavgjørelse i disse 2 sakene tok henholdsvis 277 og 192 dager. Arbeidet 

som var gjort, besto ene og alene i oppslag i Brønnøysundregistrene. (ibid, side 90). 

 

Henleggelsespraksisen til politiet har vært et tema generelt. Riksadvokaten har i eget 

rundskriv nr. 3/2016 presisert retningslinjene for henleggelser med grunnlag i kapasitet og 

riktig bruk av avgjørelseskodene for slike henleggelser. Skatterevisorenes forening, 

Juristforbundet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har fremmet en tydelig kritikk av 

henleggelsespraksisen de senere årene. Riksrevisjonens rapport (2016b) behandler også 

Politiets henleggelsespraksis, og bemerker at Arbeidstilsynet klaget på politiets henleggelser i 

5 av totalt 16 henlagte saker. I 2008 og 2009 ble nærmere 2/3 av anmeldelsene innenfor sosial 

dumping henlagt av politiet; de fleste på grunn av bevisets stilling. Svært få saker ender med 

dom (Kvello, 2012, side 34).   

 

4.7. Rettspraksis 

Den eneste gjennomgangen av rettspraksis på arbeidsmiljøområdet er, så vidt jeg kjenner til, 

gjort av Rune Bård Hansen (2010). Om rettspraksis etter arbeidsmiljøloven av 1977 skriver 

han at Høyesterett har behandlet mer enn 40 straffesaker, men at mange av sakene gjelder 

forholdsvis bagatellmessige forhold, slik at reaksjonen har vært bare en mindre bot. Første 

avgjørelsen i Høyesterett der noen ble idømt betinget fengselsstraff, var i 1980. Dommen 

gjaldt straffeansvaret for ledende arbeidstaker etter særlig grov uaktsomhet og lød på 36 

dagers betinget fengsel, med tillegg av bot på kroner 2 000 (Hansen, 2010, side 308). Hansen 

skriver videre at det skulle ta ytterligere 21 år før den første ubetingete dommen kom (ibid, 

side 309). I 2001 ble en administrerende direktør ilagt ubetinget fengselsstraff på 60 dager i 

Høyesterett (Portalkrandommen). Overtredelsen ble ansett som begått under særlig skjerpende 

omstendigheter. Om denne dommen bemerker Hansen at Høyesterett i straffeutmålingen viser 

til andre lovbrudd som rammer helse, sikkerhet, miljø og natur – og bruker straffeskjerpelse i 

slike saker som argument for strengere straff ved brudd på arbeidsmiljølovgivningen. «Det er 

da også til ettertanke at for eksempel ulovlig jakt allerede i mange tiår hadde medført 

ubetinget straff i noe grovere tilfeller» (Hansen, 2010, side 310). Lovbrudd mot både ytre og 

indre miljø beskrives begge som nedprioriterte saksfelt. Hansens bemerkning her tolker jeg 

dithen at også her trekker arbeidsmiljølovbrudd det korteste strået. 

 

I 2007 ble en driftsingeniør dømt i lagmannsretten til 60 dagers ubetinget fengsel for grov 

uaktsom overtredelse av arbeidsmiljøloven etter en dødsulykke i kullgruven Svea Nord, og 
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gruveselskapet vedtok en bot på 10 millioner kroner. «Med unntak av en enkelt 

herredsrettsdom gir ikke rettspraksis andre eksempler på ubetinget fengselsstraff for 

overtredelse av arbeidsmiljølovgivningen» (Ibid, side 311). 

 

I 2003 ble en daglig leder dømt til 90 dagers ubetinget fengsel (LG-2003-43), og i denne 

saken var det første gang straffeloven §239- uaktsomt drap, ble brukt sammen med 

arbeidsmiljøloven §19-2 (Hansen, 2010, side 32). Straffeloven inneholder bestemmelser som 

kan komme til anvendelse i stedet for eller i tillegg til bestemmelser i arbeidsmiljøloven. 

Dette gjelder for eksempel kapittel 23 (Vern av folkehelsen og det ytre miljø), kapittel 25 

(Voldslovbrudd mv.) og kapittel 28 (Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten) 

(Hansen, 2010). 

 

Arbeidsmiljøloven av 2005 viderefører i det vesentligste straffebestemmelsene i 1977-loven 

(Hansen, 2010). Hansen viser til at departementet i forarbeidene mente det er «behov for 

helhetlig og inngående vurdering av straffebestemmelsene blant annet for å undersøke om 

noen bestemmelser bør avkriminaliseres, slik at straff som sanksjon reserveres grove eller 

gjentatte overtredelser» (Hansen, 2010, side 312). I ettertid har det skjedd en 

avkriminalisering av noen bestemmelser samtidig med en straffeskjerpelse. Det har skjedd en 

økning i bøtenes størrelse, men denne økningen har vært liten, ifølge Magnus Lingås i 

Arbeidstilsynet. I Miljøkrim (2016, side 41) problematiserer han ilegging av 

overtredelsesgebyr, disse gebyrene er begrenset oppad til 15 ganger grunnbeløpet i 

folketrygden. Det generelle nivået på overtredelsesgebyrene skal ikke være høyere enn det 

generelle nivået på bøtene ilagt av politi og domstoler. «For at overtredelsesgebyret skal 

fungere etter sin hensikt, er det derfor avgjørende at politiets bøtenivå ligger så høyt at 

overtredelsesgebyret i realiteten fungerer som straff. Når politiet gir små bøter, avskjærer 

dette Arbeidstilsynets muligheter til å gi merkbare gebyrer i lignende saker. Dette gjør seg 

særlig gjeldende overfor virksomheter som spekulerer i markedet» (Lingås, 2016, side 41). 

 

Hansen (2010) argumenterer for at det må være de grove og prinsipielle sakene som blir 

strafferettslig forfulgt. Han konkluderer i sin gjennomgang av rettspraksisen på 

arbeidsmiljøområdet slik: «Etter å ha arbeidet med miljøsaker i påtalemyndigheten i nærmere 

20 år er det min klare oppfatning at det ikke er noe annet kriminalitetsområde der forholdet 

mellom lovbruddenes alvor og straffereaksjonene har vært så disproporsjonalt, samtidig som 

de allmennpreventive hensyn veier tungt» (Hansen, 2009, side 312).  
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Karen Sophie Steen (2013) skriver i «Arbeidsrett» at det ikke foreligger høyesterettspraksis 

som spesifikt tar stilling til de omstridte arbeidsavtalene i bemanningsbransjen. Hun skriver: 

«Kontraktsformen ‘fast ansatt uten garantilønn’ gir som vist en svært beskjeden sikkerhet for 

arbeid og inntekt på et bestemt nivå over tid og gir dermed arbeidstakerne liten forutsigbarhet. 

Betegnelsen av kontraktene som faste tilslører dette, og omfanget av disse kontraktene er 

trolig for stort. Omfattende bruk av slike ansettelseskontrakter er derfor ikke i 

overensstemmelse med arbeidsmiljølovens formål om trygge tilsettingsvilkår, jf. lovens § 1-

1» (Steen, 2013, side 331).  Disse ansettelseskontraktene er det strid om. NHO Service 

promoterer slike kontrakter, men det er uenighet i Næringslivets Hus i dette spørsmålet, og 

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hardt sammen for å fjerne denne 

kontraktsformen. I mars 2017 ble det avsagt en dom i Arbeidsretten som støtter Steens syn. 

 

Det er også liten rettspraksis når det gjelder allmenngjøringsloven, med unntak av en dom i 

tingretten (TOSLO-2009-46672) og Verftsaken - saken hvor NHO og Norsk Industri i 2009 

varslet søksmål mot Tariffnemnda på vegne av ni verft. Saksøkerne mente at 

allmenngjøringsforskriften førte til kraftig økning av kostnadene for innleid arbeidskraft. 

Saken har vært behandlet i alle rettsinstanser. Høyesterett slo fast at utenlandske tilreisende 

arbeidstakere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske verftsarbeidere, til tross for 

at EFTA-domstolen blant annet mente at det er brudd på konkurransereglene å pålegge 

utenlandske entreprenører å betale tariffavtalens tillegg for nattekvarter utenfor eget hjem, 

samt kostnader til reise, kost og losji. EFTAs overvåkningsorgan ESA konkluderte med at 

Høyesterettsdommen var i strid med EØS-avtalen, noe som blant annet har resultert i at EØS-

avtalens rolle i debatten om sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet er forsterket. Arbeids- 

og sosialdepartementets svar til ESA (januar 2017) er at saken overlates partene for en 

forhandlet løsning i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Fafo Østforum, nettsider).  

 

4.8. Offentlig sektors rolle som innkjøper og byggherre. 

Riksrevisjonens undersøkelse (Riksrevisjonen 2016a) av myndighetenes arbeid mot sosial 

dumping ved offentlige anskaffelser ble presentert i juni 2016. Offentlig sektor kjøper hvert år 

inn varer og tjenester for betydelige beløp. I 2014 utgjorde innkjøpene i denne sektoren totalt 

over 461 milliarder kroner (Riksrevisjonen 2016a, side 35). Riksrevisjonen bemerker videre at 

både statlig og kommunal sektor har erfart problemer med sosial dumping i bransjer hvor det 

er mye utenlandsk arbeidskraft.  
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Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidslivet og tiltak mot 

sosial dumping. Dette departementet har også ansvaret for etatsstyringen av Arbeidstilsynet. 

Funnene i Riksrevisjonens undersøkelse oppsummeres slik (Riksrevisjonen 2016a, sidene 

112-116): Offentlige virksomheter etterlever ikke i tilstrekkelig grad regelverket som skal 

bidra til å forhindre sosial dumping ved egne anskaffelser. I 60 prosent av 599 undersøkte 

anskaffelser forelå det skriftlige rutiner i samsvar med anbefalt praksis for å sikre at 

kontraktene oppfylte forskriftskrav om å ivareta lønns- og arbeidsvilkår. Under halvparten av 

anskaffelsene etterlever fullt ut kravene til informasjon om lønns- og arbeidsvilkår ved 

utlysning av anbudskonkurranse og utforming av kontrakt. I bare halvparten av anskaffelsene 

ble det vurdert om det var behov for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Ved 75 prosent av 

anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene, 

og under 60 prosent av kontrollene kunne dokumenteres. Departementets virkemidler er for 

lite kjent blant dem som skal anvende regelverket, og veiledningsmaterialet er ikke godt nok 

formidlet til dem som har størst behov for dette. Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet bidrar ikke 

nok til å sikre at offentlig sektor etterlever regelverket som skal forhindre sosial dumping. 

Arbeidstilsynet har gjennomført få tilsyn på området. Tilsyn som er gjennomført, har 

avdekket feil og mangler i flere anskaffelser. Det er behov for bedre kunnskap og kompetanse 

om hvordan offentlige oppdragsgivere skal følge opp at lønns- og arbeidsvilkår etterleves. 

 

Fafo presenterte i 2017 en undersøkelse hvor de analyserte kommunenes arbeid med å 

bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (Andersen et al, 2017). De oppsummerer med at 

informantene i undersøkelsen opplevde at både regelverket og oppfølgingen har blitt stadig 

mer omfattende. «Til tross for at flere kommuner er store innkjøpere, med hundrevis av 

millioner i omsetning, blir ressurser til kontrollarbeid ofte veid opp mot andre presserende 

oppgaver og tjenester. Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår trekkes fram som særlig vanskelig» 

(ibid, side 9).  

 

4.9. HMS-problemer, skader og kostnader 

Arbeidstilsynet registrerer årlig 40-50 arbeidsskadedødsfall (STAMI, nettsted). SSB 

publiserer tall for arbeidsskader meldt til NAV, dette tallet har de siste par årene ligget rundt 

24 000 (SSB, nettsted). De reelle tallene er anslått til å ligge på henholdsvis 60-70 

arbeidsskadedødsfall og vel 100 000 arbeidsskader (STAMI, nettsted).  
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I 2014 ble 29 personer drept og 58 personer utsatt for drapsforsøk. (SSB). 

Voldsofferstatistikken for 2014 viser videre at totalt 15 000 personer ble utsatt for vold, 8 850 

ble ofre for legemsfornærmelse, og 2 250 ble ofre for den mer alvorlige voldstypen 

legemsbeskadigelse. «Fysisk vold inkluderer fysisk mishandling i familieforhold, vold mot 

offentlig tjenestemann, samt alle typer vold som er spesifisert under forbrytelse mot liv, 

legeme og helbred (straffelovens kapittel 2.2)» (SSB, nettsted). 

 

Hansen (2010) påpeker nettopp det faktum at det årlig dør langt flere personer på sine 

arbeidsplasser i Norge enn det er ofre for drap. Antallet arbeidsulykker antas å være omkring 

80 000 hvert år, men bare hver fjerde ulykke blir rapportert. «Det viser tydelig behovet for å 

øke innsatsen når det gjelder skadeforebyggende tiltak. Effektiv straffeforfølgning har en 

viktig preventiv effekt når det gjelder å forebygge ulykker og helseskader. Finanskrisen har 

medført økonomiske problemer for en rekke virksomheter det siste året. Dermed kan det bli 

ekstra fristende å spare omkostninger til et trygt arbeidsmiljø» (Hansen, 2010, side 20). 

 

Christensen (1997, side II) beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved HMS- 

problemer i 1995/96 til 26,9 milliarder kroner. I samme TØI-rapport sammenlignet 

Christensen dette tallet med kostnadene ved andre samfunnsproblemer, blant annet ble 

kostnadene ved kriminaliteten beregnet til 33 milliarder kroner (ibid, side II). 

 

I 2016 ble de totale, årlige kostnader ved arbeidsrelaterte dødsfall, sykdom og skader beregnet 

til overkant av 30 milliarder (Hem et al, 2016, side 22). Dette betegnes som et konservativt 

estimat. I samme Sintef-rapport oppgis det at totalt 10 357 skader ble behandlet på sykehus i 

2014.  Antall tilfeller av legemeldt arbeidsrelatert sykefravær var i 2014 totalt 274 336, for 

byggenæringen sin del var antallet 18 477 (ibid, side 16). Anslagsvis utgjør arbeidsskadene 

om lag 12 prosent av alle skadene i Norge. Et stort flertall av de skadde, totalt sett, er unge og 

eldre utenfor yrkesaktiv alder (Gravseth, 2010). 

 

I gjennomsnitt i byggenæringen er det i overkant 9 personer som omkommer pr år, men 

antallet i 2015 var 6. Bygg og anlegg hadde 12 arbeidsskader pr 1000 ansatte i 2015, og 

næringen plasserer seg dermed godt over gjennomsnittet for alle norske yrkesaktive, som er 

8,9 skader pr 1000 ansatte (Kompass Tema 2016, side 4). Risikoen for alvorlige skader er 

1,46 ganger høyere for utenlandsk arbeidskraft i Norge, og risikoen for arbeidsskadedødsfall 
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er 1,26 ganger høyere. Av alle registrerte skader blant utenlandske arbeidstakere skjer flest i 

bygg og anlegg, og de utgjør 33 prosent (ibid, side 4).  

 

Skader påført samfunnet kan også være av økonomisk art, gjennom dårligere kvalitet, og 

lavere produktivitet (Hillyard og Tombs, 2005). Bjørnstad m.fl. (2015) finner at 

arbeidsinnvandring samlet sett har gitt redusert lønnsvekst, lavere produktivitet og større 

inntektsforskjeller i de mest berørte næringene – inkludert byggenæringen. Dermed har 

arbeidsinnvandringen bidratt til å redusere produktiviteten i bygge- og anleggsnæringen 

markant, ved at tilgangen på billigere arbeidskraft har redusert kapitalinvesteringene og gjort 

næringen mer arbeidskraftintensiv – produktiviteten blant arbeidsinnvandrerne er lavere, og 

økt bruk av innleie og underentrepriser har ført til dårligere samordning og produksjonsflyt på 

byggeplassene (Bjørnstad 2015, Friberg og Haakestad 2015). 

 

I medier og på byggebransjens ulike nettsteder har det i flere år pågått en debatt om kvaliteten 

i byggenæringen, og om byggefeil som påfører boligkjøpere og samfunn store kostnader hvert 

år. I sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 påpeker Riksrevisjonen 

(Riksrevisjonen, 2012-2013, side 125) følgende om Direktoratet for byggkvalitet og deres 

tilsynsaktivitet:  

«Byggeskader koster samfunnet flere milliarder kroner årlig, og det anslås at om lag ti 

prosent av alle byggefeil skyldes feil bruk av byggevarer uten tilfredsstillende 

egenskaper. De fleste byggevarer importeres fra utlandet, og det er en tendens til at 

næringen importerer ferdige moduler i stedet for enkeltdeler. Dette medfører at feil og 

mangler i mindre grad avdekkes under bygging. Lite kontroll fører til økt risiko for at 

det brukes byggevarer som ikke har god nok kvalitet» (ibid, side 126).  

I 2011 benyttet Direktoratet for byggkvalitet 1,5 årsverk til tilsyn med byggevaremarkedet, og 

av 1194 meldinger om manglende kvalitet hos byggforetakene ble bare 72 fulgt opp av 

direktoratet» (Riksrevisjonen, 2012-2013).  

 

Kostnadene for samfunnet er også store når den svarte økonomien fester seg og vokser i ulike 

bransjer og næringer. Det er vanskelig å anslå størrelse på skatteunndragelsene som følge av 

den svarte økonomien i Norge, men Kripos (2014b, side 6) viser til Økokrim og svenske 

beregninger om 5 prosent av BNP. Dette tilsvarer omkring 136 milliarder kroner i Norge. 

Omkostningene og skadene som følge av arbeidsmarkedskriminaliteten er, både for 

enkeltindivider og samfunn, mye høyere enn kostnadene og skadene ved for eksempel 
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voldskriminalitet. Norske tall og analyser bekrefter dermed Tombs og Whyte (2016) og deres 

poeng. 

 

5. Teoretiske perspektiver 

I gjennomsnitt dør mer enn en person på jobben hver uke i Norge, og daglig blir 

gjennomsnittlig 28 personer skadet på jobben i en grad som medfører sykehusbehandling. I 

gjennomsnitt skriver legene 750 sykemeldinger hver eneste dag – alle disse er sykemeldinger 

som er relaterte til den sykemeldtes arbeidssituasjon (Hem et al, 2016). Langt fra alle disse 

hendelsene involverer arbeidsmiljøkriminalitet, men å avgjøre hvorvidt disse tilfellene er 

lovbrudd eller ulykker, hevdes å være komplisert både av juridiske hensyn og med tanke på 

etterforskning. Arbeidsmiljøloven, som er en rammelov, er komplisert også som følge av 66 

til dels omfangsrike forskrifter (Lovdata). Rammelover er i mindre grad spesifiserte enn for 

eksempel straffeloven, og departement og tilsynsmyndigheter gis fullmakt til nærmere å 

spesifisere lovens innhold gjennom forskrifter. Kjernepunktet med arbeidsmiljøkriminalitet, 

generelt sett, er at det dreier seg om lovbrudd utført av en arbeidsgiver som medfører, eller 

potensielt kan medføre, skade, sykdom eller død som følge av arbeidsrelatert aktivitet 

(Estrada, 2014, side 5). Dersom det skjer en ulykke, så er det ikke ulykken i seg selv som kan 

utgjøre et lovbrudd, men hvorvidt arbeidsgiver har et rettslig ansvar for ikke å ha forhindret 

ulykken (ibid, side 5). I arbeidsmiljøsaker er det vanligvis arbeidstakeren som er offer og 

arbeidsgiveren som står som mistenkt lovbryter. Forholdet arbeidstaker-arbeidsgiver 

innebærer et avhengighetsforhold som reduserer sannsynligheten for å politianmelde et 

lovbrudd. For en utenlandsk arbeidstaker er gjerne oppholdet i landet knyttet til ansettelsen, 

noe som minsker sannsynligheten for politianmeldelse ytterligere (Tombs,1999, Estrada 

2014).    

 

Mange flere dør, eller blir skadet, på jobb enn de som dør og blir skadet som følge av 

tradisjonelle voldslovbrudd. Likevel er det slik at en stor majoritet av dødsfall og skader på 

jobben ikke påtales og straffes, til tross for at de fleste arbeidsskadedødsfall kan knyttes til 

arbeidsgivers lovbrudd (Tombs &Whyte, 2015, side 50). Og selv når arbeidsskadedødsfallene 

ender med tiltale, er resultatet som oftest en mindre foretaksbot (ibid, side 51)  

 

5.1. Kriminalitet – en konstruksjon 

Kriminalitet og lovbrudd er skapte størrelser, straffeloven stempler noen handlinger som 

lovbrudd, andre ikke. På denne måten identifiseres noen handlinger som så farlige at vi må 
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beskytte oss selv mot dem (Reiman & Leighton, 2013). Dette betyr ikke, sier forfatterne, at 

lovgiverne skaper kriminalitet eller at politi og påtalemyndighet forårsaker lovbrudd. Men ved 

å kalle noe skapt, henvises det nødvendigvis til det faktum at det er individer og ikke 

objektive farer som bestemmer hvilken form og omfang kriminaliteten har i et samfunn.  

«If the label «crime» is applied consistently to the most dangerous or harmful acts, 

then it is misleading to point to the fact that human decision makers are responsible for 

how the label is applied because their decisions are dictated by compelling objective 

reasons. Rather than creating a reality, their decisions trace a reality that already exists. 

On the other hand, if the label is not applied appropriately, it is sensible to assume that 

it is applied for reasons that lie with the decision makers and not in the realm of 

objective dangers. This means that when the label ‘crime’ is applied inappropriately, it 

is essential to call attention to the fact that human actors are responsible for it. Thus, it 

is precisely when the label ‘crime’ is applied inappropriately that it is important to 

point out that the reality of crime is created» (Reiman & Leighton, 2013, side 74). 

 

5.2. Usynlig kriminalitet og en «stivnet» kriminologi? 

Davies m.fl. (1999) har kartlagt fellesnevnere for det de kaller usynlige lovbrudd, usynlige 

ofre og usynlig regulering. Arbeidsmiljøkriminalitet kategoriseres som et av de usynlige 

kriminalitetsområdene. Graden av usynlighet, skriver de, er avhengig av flere faktorer og har 

flere karakteristiske egenskaper:  

«These include: no knowledge (there is little individual or public knowledge that the 

crime has been committed); no stastistics (official statistcs fail to record or classify the 

crime); no theory (criminologists and others neglect to explain the crime, its existence 

and its causes); no research (such crimes are not the object of social research, either in 

terms of their causes or their control); no control (there are no formal or systematic 

mechanisms for the control of such crimes); no politics (such crimes do not appear as 

a significant part of the public political agenda); an finally, no panic! (such crimes are 

not constituted as moral panics and their perpetrators are not portrayed as folk devils» 

(Davies et al, 1999, side 5).  

Jeg kommer tilbake til disse fellesnevnerne for usynlige lovbrudd ved flere anledninger i 

analysekapittelet. 

 

Motsetningen mellom synlige og usynlige lovbrudd har i noen grad blitt drøftet innenfor 

kriminologifaget i snart 100 år. Kritikken har bestått i at kriminologien har lagt en 
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dominerende vekt på staters definisjon av kriminalitet, og på den måten skapt et for avgrenset 

fagområde og en kriminologi snudd på hodet, med den konsekvens at de alvorligste 

samfunnsskadene får minst oppmerksomhet (Michalowski,2016). «The exercise of state 

power determines what behaviours are legal, which are illegal, and among those that are 

illegal, which will be nominated as serious crimes, which will be lesser offences or minor 

infractions, and which will be treated as non-criminal administrative matters» (ibid, 2016, side 

183). Videre påpeker Michalowski at i klassedelte samfunn vil de dominerende klassene spille 

en rolle i avgjørelsen om hva som er, og ikke er, kriminalitet. Derfor vil det å studere kun 

adferd som er kriminalisert av staten bidra til å videreføre eksisterende klasseinndeling og 

ulikhet mellom klassene. Som en konsekvens vil det å utfordre rådende definisjoner ha 

iboende politiske dimensjoner. «Ortodox criminology has acccepted that the core project is to 

explain the causes and find solutions for the crime problem, that is, for behaviours that meet 

two criteria: they are of public concern and are criminalized by the state» (Michalowski, 

2016, side 184). 

 

Allerede i 1924 utfordret Sutherland rådende defininisjoner av kriminalitet. (Sutherland, 

1940). Sutherland argumenterte for at kriminologi som fag burde inkludere også brudd på 

sivile lover og brudd på reguleringsbestemmelser. Sutherland poengterte (på 1940-tallet) 

nettopp den store forskjellen i straffeutmåling mellom økonomiske lovbrudd begått av foretak 

og lovbrudd begått av fattige og den ikke-hvite populasjonen i USA, og dermed rettet han 

oppmerksomheten mot hvordan sosial klasse og politisk makt medvirket til kriminalisering og 

påvirket synet på hva som ble tolket som samfunnsskadelig.  

«Also, by suggesting that social injury rather than penal severity should be used to 

identify relevant criminological subject matter, Sutherland opened the door to the idea 

that injury rather than legislative and judicial determinations could serve as a starting 

point for criminological inquiry. In doing so, Sutherland pointed toward the possibility 

of a criminology focused as much on the role of structural arrangements in generating 

social injury as on individual miscreants. From there it might have been a relatively 

short intellectual step to expanding criminology beyond categories created by law. It 

was a step, however, that was not taken for nearly two decades, and then only 

limitedly» (Michalowski, 2016, side 186).  
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5.3. Samfunnsskade og tilsløring av foretakskriminalitet. 

Hilliard og Tombs (2007) argumenterer for en tilnærming som vektlegger den skaden 

handlinger påfører individer og samfunn, slik vil man få en bredere tilnærming til forhold som 

påvirker menneskene, deres liv og deres egne opplevelser av hva som er skadepåførende og 

ikke. Forfatterne påpeker særlig to former for skade: 1. Fysiske skader, som inkluderer for 

tidlig død og alvorlige skader, HMS-relaterte skader, sykdom, mangel på mat og bolig, tortur 

og brutalitet. 2. Skader av økonomisk og finansiell art, og som inkluderer fattigdom, tap av 

eiendom, velferdsgoder og kontanter. Forfatterne presenterer som eksempler blant annet ulike 

svindelformer som inkluderer svindel med pensjonsfond, spekulasjon og svindel med 

boliglån, prisfiksing og omfordeling fra fattige til rike. «The study of harm permits a much 

wider investigation into who or what might be responsible for the harm done, unrestricted by 

the narrow individualistic notion of responsibility or proxy measures of intent sought by the 

criminal justice process. It allows, for example, productive considerations of corporate and 

collective responsibility» (Hillyard & Tombs, 2007, side 19). 

 

Et sentralt rettsprinsipp bygger på at man må påvise – ut over enhver rimelig tvil – at et 

individ har skyldevne. Et foretak, slik det er bygget opp, blir gjerne omtalt som en «juridisk 

person», mens vanlige individer omtales som fysiske personer. Å påvise intensjon og 

skyldevne hos foretak er vanskelig, nettopp med bakgrunn i foretakets, og særlig 

aksjeselskapets, konstruksjon. Kravet til mens rea, eller skyldevne, gjør at et foretak ikke kan 

holdes ansvarlig uten at et individ i foretaket «can be identified with sufficient knowledge of 

the offence and with the necessary responsibility and authority in the organissation. In other 

words, corporate mens rea depends upon identifying a particular «controlling mind» within 

the organisation that can be said to be responsible for the offence» (Tombs og Whyte, 2015, 

side 90). Tombs og Whyte påpeker at selv om foretakenes skyldevne som prinsipp er 

anerkjent av rettsapparatet, så har bruken av prinsippet sviktet. «The key problem that has 

been experienced in the practical application of the identification doctrine is the difficulty of 

actually identifying one individual who could be shown to be negligent or reckless and, at the 

same time, could be said to constitute the controlling mind of the organisation (ibid, side 91). 

Dette beskriver Toms og Whyte som et foretaksslør som beskytter daglige ledere fra ansvar. 

«Thus, the corporation can act as a convenient shield for the key decisions makers in the 

corporation. The corporation can effectively absorb the punishment, normally in the form of a 

fine, while its directors and senior managers are relatively rarely exposed to sanction» (ibid, 

side 98). 
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Tombs og Whyte (2015) gjør videre et poeng av den rollen som foretakene spiller i livene 

våre. Foretakene ønsker både anerkjennelse og profitt ved å levere det meste av maten vi 

spiser, klærne vi bærer, kommunikasjonssystemene vi benytter, musikken vi lytter til osv. 

Foretakene er også arbeidsgiverne til svært mange av oss. Det som foretakene gjør godt – og 

dårlig, har fundamental virkning på hvorvidt vi kan leve helsebringende liv (Tombs & Whyte, 

2015, side 1). Videre hevder de at selv når foretakene opptrer illegalt og uansvarlig, blir det i 

politiske miljøer argumentert for at foretakene selv er best i stand til å rette opp skader og 

reformere seg selv til større grad av ansvarlighet (ibid, side3).  Selv om vi ofte ikke kan 

kvantifisere foretakskriminaliteten nøyaktig, så forårsaker de rutinemessig store 

samfunnskostnader. «And we can say with some certainty that those costs are measured in 

volume terms more deadly, more physically damaging and more economically costly than any 

comparable street crime» (ibid, side 52). De sier i denne sammenhengen: «If corporate crime 

is now an endemic and pervasive part of the societies in which we live, such crimes magnify 

existing social divisions and inequalities; it is the most vulnerable who are the most 

victimised» (ibid, side 53). Stater fungerer også som tilretteleggere for foretakskriminalitet; 

sjeldnere gjennom aktiv tilrettelegging, men ofte gjennom passive former for tilrettelegging 

og medvirkning, ved for eksempel utilstrekkelig regulering, manglende oppmerksomhet og 

likegyldighet (ibid, side 65). 

 

5.4. Pyrrhic Defeat Theory 

Reiman og Leighton (2016) bruker tivolispeilet som illustrasjon i sin beskrivelse av hvordan 

rettssystemet forvrenger bildet av farene som truer oss. De viser, gjennom sin analyse og 

gjennom 5 hypoteser, hvordan avgjørelser i hvert ledd i regulerings- og rettsprosessen ikke 

reflekterer de mest alvorlige farene vi står overfor (Reiman & Leighton, 2016, side 75): 

4. Lovgivernes definisjon av kriminalitet gjennom lovene reflekterer ikke de eneste eller 

de mest alvorlige antisosiale handlingene. 

5. Politiets og påtalemyndighetenes avgjørelser om hvem som pågripes og tiltales, 

reflekterer ikke de eneste eller de mest alvorlige av handlinger definert som 

kriminelle. 

6. Rettsapparatets avgjørelser utpeker ikke de eneste og farligste individene blant dem 

som er pågrepet og tiltalt. 
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7. Straffeutmålingene reflekterer ikke målsettingen om å beskytte samfunnet mot de 

eneste eller de farligste av de dømte ved å utmåle straffer i forhold til skaden 

lovbruddet har medført. 

8. Det rettssystemet reflekterer, er implisitt en kopling mellom kriminalitet og farlige 

handlinger utført av fattige, en identifikasjon forsterket gjennom medienes 

presentasjon av kriminalitet. 

 

Forfatterne har bygget en teori ut fra disse fem hypotesene, i tillegg til påstanden om at 

rettssystemet «is failing in avoidable ways to eliminate our high crime rates, plus the 

historical inertia explanation of how this failure is generated and left uncorrected because 

of the ideological benefits it produces» (ibid, side 75). Med historisk treghet mener 

forfatterne: «That is, we will try to show how the decisions that create the biased image of 

crime reflect a traditional understanding of crime and are left unchanged because the 

particular distribution of costs and benefits to which those decisions give rise serves to 

make the system self-reinforcing» (ibid, side 76). 

 

Forfatterne gir mediene en vesentlig rolle i sin Pyrrhic defeat theory, fordi mediene sterkt 

bidrar til hvilke mentale bilder hver enkelt av oss har av kriminaliteten. Reiman og 

Leighton mener at vi har klare bilder av både kriminaliteten og de kriminelle. Den typisk 

kriminelle er gjerne en ung mann fra lavere sosial klasse. Typisk kriminalitet beskrives 

gjerne som påføring av skade, at en skadeutøver påfører et offer fysisk skade, at en person 

frarøver en annen person noe verdifullt – eller begge deler.  

«It is important to identify this model of the Typical Crime because it functions like a 

set of blinders. It keeps us from calling a mine ‘disaster’ a mass murder even if 10 men 

are killed, even if someone is responsible for the unsafe conditions in which they 

worked and died. One study of newspaper reporting of a food-processing plant fire, in 

which 25 workers were killed and criminal charges were ultimately brought, concludes 

that the newspaper showed little conciousness that corporate violence might be seen as 

a crime» (ibid, side 77). 

 

Forfatterne påpeker at forsvarerne av status quo har innvendinger mot deres teori, og 

grupperer disse innvendingene i fire punkter: 

1. Den som med vilje prøver å skade en annen, er mer ond enn en som skader en annen 

uten å planlegge det slik – selv om skaderesultatet er det samme i begge tilfellene. 
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2.  Å bli skadet direkte av en annen er mer skremmende enn å bli skadet indirekte og 

upersonlig, for eksempel en arbeidsrelatert skade, selv om skaderesultatet er likt i 

begge tilfellene. 

3. Den som skader en annen av ren egeninteresse, er mer «ond» enn en som skader en 

annen som en konsekvens av lovlig og produktiv virksomhet. 

4. Skade påført gjennom tradisjonell kriminalitet skjer mot ofrenes vilje. Når det gjelder 

arbeidsskader, har arbeidstakeren til en viss grad akseptert farene ved å signere en 

arbeidskontrakt. 

 

Til den første innvendingen svarer forfatterne blant annet (ibid, side 81) at generelt sett tror 

man at det er verre å skade noen enn å feile i å hindre at noen blir skadet. Men mennesker er 

normalt ansvarlige for resultatene av egen inaktivitet – når de har en plikt til å hjelpe andre. 

Dette gjelder foreldre som forårsaker sitt barns død ved å unnlate å gi barnet mat, legen som 

forårsaker pasientens død ved ikke å gi behandling, eieren av kullgruven som forårsaker 

arbeidstakernes død ved ikke å gjennomføre reglementerte sikkerhetsrutiner. En raner som 

med vilje skader en annen, er en ekkel karakter, men er denne personen «more evil than the 

executive who, knowing the risks, calmly makes a calculation that profits for owners are more 

important than mandated safety equipment for workers?» (Ibid, side 82). 

 

Når det gjelder innvending nummer to sier Reiman og Leighton (2016, side 83) at det noen 

ganger kan være riktig at direkte skadepåføring er mer skremmende enn indirekte. Men at 

noen arbeidsrelaterte skader er også skremmende. Som for eksempel å bli kvalt i en 

sammenrast gruve, eller å leve i frykt for at en arbeidsrelatert kreft utvikler seg og får dødelig 

utfall. Slike skader kan være mer skremmende enn direkte påført skade. 

 

Til innvending nummer tre sier forfatterne at en person kan begå en kriminell handling for å 

øke inntjening i en legal virksomhet, med det er like fullt en kriminell handling. «By the same 

logic, the fact that leaving mine roofs unsupported, or failing to monitor explosive gasses in 

the mine, may serve the legitimate purpose of cutting costs, but it is no reason against treating 

such dangerous acts as crimes» (ibid, side 84).  

 

Den fjerde innvendingen overdriver graden av samtykke som skjer gjennom signering av 

arbeidskontrakter. Ledere kan true med oppsigelser dersom arbeidstakerne klager over 

manglende sikkerhet. Selv om ingen tvinges til å ta en spesifikk jobb, så er stort sett alle 
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tvunget til å finne en jobb for å forsørge seg selv. I beste fall kan arbeidstakere velge mellom 

ulike faregrader, men sjelden finne jobber helt uten faremoment (ibid, side 84).   

 

Rettssystemet skiller ikke bare de fredselskende fra de farlige. For hvert steg, skriver Reiman 

og Leighton, fra å definere hva som er en kriminell handling, til etterforskning, arrestasjon, 

tiltale og dom, så skreller systemet bort de privilegerte. Systemet nekter å definere mange 

skadelige handlinger som kriminalitet, handlinger som er like farlige og farligere og som 

koster samfunnet flere liv og flere milliarder kroner mer enn tradisjonell kriminalitet (Reiman 

& Leighton, 2016, side 162). 

 

Teorien til Reiman og Leighton søker å forklare rettssystemets manglende evne til å redusere 

tradisjonell kriminalitet, nederlag i form av å håndtere de skadelige handlingene til de 

privilegerte som kriminelle og til sist; nederlag i form av systemets ulikebehandling av dem 

som befinner seg i nedre del av samfunnets inntektsstige. «Those who suffer most from the 

failure to reduce street crime (and the failure to treat noncriminal harms as crimes) are not in a 

position to change criminal justice policy. Those who are in a position to change the policy 

are not seriously harmed by its failure – indeed, there are actual benefits to them from that 

failure» (ibid, side 181). 

 

6. Utvalg og metode 

Denne masteravhandlingen er basert på kvalitativ metode, og datatilfanget består av 

semistrukturerte intervjuer. Semistrukturerte intervjuer innebærer at intervjuene har mer preg 

av å være samtaler, og hvor intervjueren styrer samtalen rundt noen utvalgte hovedemner. 

Hovedemnene i intervjuguiden for denne avhandlingen var relevante begrepsdiskusjoner, 

tilretteleggende faktorer for lovbrudd og sosial dumping, skadeomfang, kontroll og reaksjon. I 

tillegg er det gjort bruk av en rekke åpne kilder til kunnskap i form av styringsdokumenter, 

lovforarbeider, rapporter, fagartikler og mediepresentasjoner som – med utgangspunkt i 

datamaterialet – er tenkt å fungere som plattform og ramme for analysen 

 

Med sosial dumping i byggenæringen som opprinnelig tema, viser både datamaterialet og 

kildetilfanget at det er svært ulike tilnærmingsmåter til fenomenet, ulikt definisjonsinnhold og 

en pågående prosess for å samordne myndighetenes tiltak. Derfor har det vært sentralt å ha en 

bred tilnærming til temaet, og å kartlegge erfaringer fra sentrale personer på et 

kriminalitetsområde som altså er blitt mer tverrfaglig og samordningsorientert.  
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Ulempen med å bruke kvalitativ metode er at man ikke kan finne ut og uttale seg om den 

faktiske utbredelsen av et fenomen, om hvor vanlig ulike oppfatninger og erfaringer er. Målet 

er ikke å foreta en overgripende beskrivelse av et tema, men å få fram kunnskapsbaserte 

erfaringer og synspunkter fra ulike relevante fag og ståsteder – og som er av interesse og 

betydning for problemstillingen.  

 

Med bakgrunn i myndighetenes organisering av arbeidet mot sosial dumping – og særskilt 

med bakgrunn i Riksrevisjonens to rapporter i 2016 om henholdsvis myndighetenes innsats 

mot arbeidsmiljøkriminalitet og myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige 

anskaffelser, valgte jeg å rette søkelyset spesielt på rettsapparatets, påtalemyndighetenes og 

tilsynenes kompetanse, kapasitet og holdninger. Jeg valgte å se spesielt på hvilke strukturelle 

forhold som fungerer som tilretteleggere for illegal og uetisk legal næringsvirksomhet, og 

effekten av myndighetenes kontroll- og reaksjonsformer sett i lys av sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminalitet i byggenæringen. Men fordi begrepet sosial dumping favner bredt, 

og fordi arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping ofte brukes om hverandre, har jeg valgt å 

også inkludere arbeidsmarkedskriminalitet i problemstillingen. I redegjørelsen foretar jeg en 

grundigere analyse av begrepsbruken. 

 

6.1. Utvalg av fagpersoner 

Bidrag fra ulike kompetanseområder kan kaste lys over ulike sider av et sammensatt og 

komplisert fenomen. Jeg ønsket å gjøre et strategisk utvalg av intervjupersoner sentralt 

plassert i organisasjoner, etater og institusjoner som besitter fagkunnskaper og bred erfaring i 

forhold til avhandlingens tema. Jeg valgte å henvende meg til Økokrim, Oslo politidistrikt, 

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Domstolene, Byggenæringens Landsforening (Bnl) og 

Fellesforbundet. Jeg intervjuet også en person med god kunnskap om byggenæringen og 

byggeplassenes organisering og drift. Fra Fellesforbundet ble 2 tillitsvalgte intervjuet i tillegg 

til 2 regionale verneombud. Fra Arbeidstilsynet intervjuet jeg 2 personer. Totalt 12 personer 

ble intervjuet. 7 av dem ble plukket ut av sin øverste ledelse, med henvisning til at det var 

disse som hadde størst fagkunnskap og erfaring på området. Korrespondansen skjedde 

gjennom e-poster, og jeg tok selv kontakt med intervjupersonene etter å ha fått 

kontaktinformasjonen deres fra ledelsen i de ulike organisasjonene og etatene. Jeg henvendte 

meg direkte til fem av intervjuobjektene; en etter anbefaling fra veileder, tre ble rekruttert 
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etter snøballmetoden som følge av andre intervjuer og en som direkte følge av fagartikler og 

avisintervjuer med relevans for avhandlingens problemstilling. 

 

Halvparten, det vil si seks av intervjupersonene, jobbet helt eller delvis på operativt nivå, det 

vil si at de var mye i kontakt med byggeplassene. De resterende seks hadde sentrale 

funksjoner på administrativt nivå.  

 

6.2. Formelle, semistrukturerte ekspertintervjuer 

Alle intervjuobjektene fikk tilsendt informasjonsskriv om prosjektet i tillegg til 

intervjuguiden, i god tid før intervjuene fant sted. Dette viste seg å være en stor fordel. Alle 

møtte godt forberedt til intervjuet, intervjupersonene virket komfortable med å ha en viss 

forhåndskunnskap om hva som ventet dem rent innholdsmessig.  

 

Intervjuene ble gjennomført på møterom eller egne kontorer ved intervjuobjektenes 

arbeidssteder. Med ett unntak. Et av intervjuene ble gjort på et konferansehotell. Intervjuene 

varierte noe i lengde og varte mellom 1 time og 8 minutter og 1 time og 56 minutter. 

Gjennomsnittet var 1 time og 34 minutter. Rekkefølgen på spørsmål og tema varierte, og jeg 

tilpasset meg intervjupersonenes fortellingsrekkefølge. Noen ganger tilsa tidsrammen at jeg 

måtte nedprioritere enkelte spørsmål, og da ble det fokusert på de spørsmålene som var 

særskilt tilpasset intervjupersonens rolle og ståsted. Det primære var alltid å dra nytte av den 

enkeltes særskilte kunnskaps- og erfaringsbase.  

 

Alle intervjuobjektene var positive til forespørselen, og ingen ga noe inntrykk av at de på 

noen måte hadde følt seg forpliktet eller tvunget til oppdraget de hadde blitt tildelt. Jeg 

opplevde dem alle som åpne og trygge i sine roller og som fagpersoner. Alle 

intervjuobjektene hadde hatt andre, relevante roller i sin yrkeskarriere og representerte derfor 

en erfaringsbredde som virket positivt inn på sammensetning og innhold i datamaterialet.  

 

I tillegg til å ha solid fagkunnskap på sine felter, opplevde jeg intervjupersonene som 

engasjerte og rause i sin kunnskapsformidling. Noen av dem vil jeg karakterisere som ildsjeler 

på sine fagfelt – med ideer og forslag til endringer og løsningsalternativer - i tillegg til å 

påpeke behov for alternativ kunnskapsproduksjon.  
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Kvale og Brinkmann påpeker i boken Det kvalitative forskningsintervju (side 47) at et 

forskningsintervju bør inneholde både faktaspørsmål og meningsspørsmål. De sier videre at 

«intervjueren kan forsøke å formulere det implisitte budskapet, «sende det tilbake» til 

intervjupersonen og kanskje oppnå en umiddelbar bekreftelse eller avkreftelse av 

fortolkningen av hva den intervjuede forsøker å si» (ibid, side 47). Spørsmålene i 

intervjuguiden var organiserte tematisk og varierte fra å være åpne til – i noen tilfeller – å 

være direkte konfronterende. Med det mener jeg at noen spørsmål ble formulert som 

påstander, også skriftlig, og intervjupersonene fikk særskilte spørsmål, avhengig av hvilke 

roller og posisjon de hadde. Jeg stilte også ofte oppfølgingsspørsmål og brukte bevisst 

opplysninger og meninger som var framkommet i tidligere intervjuer som motsigende 

elementer og spontane innspill -  med intensjon om å få utfyllende og oppklarende 

kommentarer. Jeg hadde også et vedlegg i intervjuguiden, hvor jeg i tabellform hadde 

sammenstilt og sammenlignet tall på henholdsvis drap og vold – og arbeidsskadedødsfall, 

arbeidsskader og HMS – relevante opplysninger. Dette i seg selv kan virke konfronterende på 

noen, fordi sammenstillingen er uvanlig og fordi innholdet var mindre flatterende for noen 

etater enn andre. Også ulike dagsaktuelle mediepresentasjoner ble aktivt benyttet i 

intervjuene, der dette falt naturlig. På denne måten ble intervjusituasjonen mer oppdatert og 

preget av dialog, med en litt større intensitet enn et mer strukturert intervju normalt ville ha 

hatt. En slik dialektisk og til dels konfronterende intervjuform knytter Kvale og Brinkmann 

nettopp til intervjuer av fagpersoner og eksperter.  

 

Når man velger å intervjue fagpersoner og eksperter, kreves det en gode forberedelser i 

forkant av intervjuene. Dette er gjerne personer som er trygge i slike og liknende situasjoner, 

har lang erfaring og trening med intervju- og formidlingssituasjoner, og som vet hvordan man 

både unngår å svare på spørsmål og som har et stort repertoar av foredrag liggende på lager. 

Her er det som intervjuer lett å bli overkjørt dersom man ikke er godt forberedt, har kilder å 

vise til, har faglig selvtillit til å stille oppfølgingsspørsmål, presentere motargumenter og har 

en grunnleggende kunnskap om forskningsemnet. Intervjuer med innslag av konfronterende 

elementer kan i verste fall virke etisk krenkende, men benyttet overfor fagpersoner og 

eksperter, vil ofte konfronterende og utfordrende intervjuer virke intellektuelt stimulerende og 

medvirke til at intervjuene nettopp blir mer dialogpregede - og ofte mer informative.   
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6.3. Egen rolle i datainnsamlingen 

Kvale og Brinkmann (2015, side 56) sier, i sammenheng med ekspertintervjuer, at intervjuer 

kan «flytte samtalepartneren fra doxa til episteme, det vil si fra en tilstand av ren og skjær 

påståelighet til å være i stand til å sette spørsmålstegn ved og begrunne hva de mente var 

tilfellet» (ibid, side 56).  En intervjusituasjon hvor både intervjuer og intervjuperson stiller 

spørsmål og gir svar, og hvor det er rom for å stille spørsmålstegn ved hverandres utsagn, kan 

tilnærme seg en mer likeverdig og gjensidig relasjon.  

 

Her spiller flere forhold inn. Intervjuerens alder, kunnskapsbakgrunn, rolle og erfaring vil ha 

innvirkning på maktbalansen mellom intervjuer og intervjuperson. Det at jeg aldersmessig 

ikke naturlig kunne forbindes med en «vanlig» masterstudent, og for at dette ikke skulle 

komme som en overraskelse, introduserte jeg meg bredt i telefonsamtalen hvor 

intervjuavtalen ble gjort. Også informasjonsbrevet som ble sendt ut, inneholdt en presentasjon 

av meg som intervjuer, hvor også min bakgrunn og erfaring fra 27 år i fagbevegelsen ble 

presentert. Selv om det fortsatt er relativt uvanlig at studenter i min alder tar en 

masterutdanning, fikk jeg inntrykk av at dette ikke ble oppfattet som negativt. Snarere tvert 

imot.  

 

Det er selvsagt en mulighet for at noen av intervjupersonene holdt tilbake synspunkter, 

holdninger og erfaringer nettopp fordi de på forhånd var orientert om min yrkesrolle i 

fagbevegelsen. Jeg antar at alle intervjupersonene er kjent med den rollen fagbevegelsen har 

og inntar i det norske samfunnet. Intervjupersonene ble også informert om at jeg hadde en 

kritisk tilnærming til temaet, noe som både informasjonsskrivet og intervjuguiden åpent 

beskrev. Min rolle og erfaring kan dermed gi grunnlag for fordommer og motforestillinger fra 

intervjupersonenes side. Men i så fall var slike motforestillinger og fordommer hverken uttalte 

eller merkbare i intervjusituasjonen. Intervjuene skjedde i en avslappet, men effektiv 

atmosfære. Intervjupersonene virket opptatt av å formidle mye over et kort tidsrom, og ved et 

par tilfeller ble siste del av intervjuet en sluttinnspurt.  

 

Min erfaringsbakgrunn medførte nok også at noen av spørsmålene gravde noe dypere og ble 

mer detaljerte enn de ville ha vært med liten praktisk erfaring. Jeg oppfattet ingen av 

intervjupersonene som unnvikende til noen av spørsmålene, med unntak fra enkelte spørsmål 

om prioriteringer og bevilgninger, som et par av intervjupersonene – med bakgrunn i rollene 
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de hadde – avsto fra å svare på. De henviste i stedet til øverste ledelse i sine 

etater/organisasjoner. 

 

6.4. Reliabilitet og validitet 

Transkriberingen av hvert enkelt intervju ble foretatt i tidsmessig nærhet til selve intervjuet. 

Opplysninger gitt av intervjupersonene ble sjekket underveis, og lydfilene ble lyttet til en 

andre gang for å kontrollere intervjuet i en sammenhengende øvelse. Noen opplysninger 

medførte at det ble tatt nye kontakter med etater og institusjoner for å verifisere informasjon 

og innhente nye opplysninger nevnt og/eller anbefalt av intervjupersonene. Et av intervjuene 

medførte at intervju nummer 11 og 12 ble gjennomført. Disse intervjuene var opprinnelig ikke 

planlagt og ble gjort for å få en ytterligere utdyping av tilsynenes innhold og praksis, samt 

hvordan den illegale næringsvirksomheten faktisk gjennomføres. 

 

Transkribering er en fortolkningsprosess, og muntlig form og faglige uttrykk er forskjellige, 

selv om forskningstemaet var det samme for alle intervjupersonene. Fagpersonene som ble 

intervjuet, hadde ulike erfaringer og perspektiver, avhengig av plassering og deres nåværende 

og tidligere roller. Der hvor jeg som intervjuer hadde minst kompetanse, som juss og 

skattetilsyn, fikk jeg med meg skriftlig materiale fra intervjupersonene – informasjon som var 

brukt i selve intervjuet og som fungerte oppklarende i selve transkripsjonsprosessen. Alle 

intervjupersonene var villige til å bli kontaktet for oppklarende spørsmål og tilleggsspørsmål. 

Dette ble gjort i noen tilfeller, og nye dokumentanalyser ble gjennomført som følge av 

opplysninger gitt i intervjuene. Jeg henvendte meg også særskilt til Arbeidstilsynet som følge 

av opplysning i et av intervjuene om manglende reaksjon på unnlatt innrapportering av 

arbeidsskade, med henvisning til arbeidsgivers plikt i § 5-2 i AML. Jeg fikk først et avslag 

med begrunnelse i offentlighetsloven § 28 annet ledd, hvor innsynskrav må gjelde en bestemt 

sak. Jeg tok ny kontakt med tilsynets analyseavdeling, og svaret jeg fikk da, var at de ikke 

hadde et godt svar. Det ble vist til at det ofte gis samlepålegg dersom det blir avdekket flere 

avvik, og at det er vanskelig å skille ut slike reaksjoner – i tillegg til at det er vanskelig å 

definere «alvorlig» skade.  

 

Sosial dumping var et svært aktuelt tema gjennom hele forskningsprosessen, både i den 

offentlige debatten og i mange enkeltsaker presentert i mediene. Aktualitet kan påvirke 

intervjupersonene, og medføre at det blir gjort andre funn på andre tidspunkter. Til tross for at 
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sosial dumping har vært et aktuelt tema siden 2004, kan selvsagt dette få innvirkning på og 

være ulikt forskningsarbeider gjort – og gjøres -  på andre tidspunkter hvor fokuset er mindre.  

 

6.5. Statistikkutfordringer  

I arbeidet med avhandlingen har jeg gått gjennom en rekke statistikker, rapporter, årsrapporter 

og artikler som omhandler registrering, måling og omtale av arbeidsmiljøkriminalitet og 

sosial dumping. De siste 6-7 årene har dette fått en økende oppmerksomhet. Jeg hadde i 

utgangspunktet store problemer med å lokalisere alle relevante og spredte oppføringene av de 

ulike lovbruddene og reaksjonene; hvor de ble registrert i statistikkene og hvilke vurderinger 

som lå til grunn i registreringen generelt - og spesielt når det gjelder Arbeidstilsynets 

reaksjoner. I forbindelse med dette arbeidet har jeg derfor henvendt meg til Arbeidstilsynet i 

forbindelse med detaljer om reaksjonspraksis, og jeg har henvendt meg til, og har hatt møte 

med, Oslo politidistrikt i forbindelse med politiets STRASAK-tall og etatens 

henleggelsespraksis. Politihøgskolen er kontaktet via telefon vedrørende etterutdanningen i 

arbeidsmiljøkriminalitet, grunnlaget for denne kontakten var i utgangspunktet koplingen 

mellom kompetanse og statistikkføring. 

 

Arbeidstilsynets rapporterte tall viser antall tilsyn, antall stansinger som pressmiddel, antall 

vedtak om tvangsmulkt, antall stans ved overhengende fare, antall vedtak om 

overtredelsesgebyr og antall anmeldelser. Arbeidstilsynets årsrapporter sier lite om grunnlaget 

for reaksjonene, hvilke hjemler som ligger til grunn, hvordan oppfølgingen av reaksjonene 

skjer, størrelsene på mulktene og gebyrene og hvilke resultater anmeldelsene får. 

Arbeidstilsynet måles på antall tilsyn – som gir insitamenter til å velge de enkle tilsynene. 

Arbeidstilsynet viser blant annet til manglende kapasitet hos politiet for å forklare sin 

tilbakeholdenhet i antall anmeldelser. Politiet måles på oppklaringsprosent, og har dermed 

nytte av å henlegge krevende saker med grunnlag blant annet i manglende kapasitet. 

Tallmaterialet kan ikke leses og analyseres uten samtidig å inkludere hensynet til kompetanse 

og kapasitet. Og når statistikkføringen i tillegg er både misvisende og mangelfull, så har jeg 

altså stått overfor et kriminalitetsområde som har vært særdeles vanskelig å trenge gjennom. 

Statistikkutfordringene omtales nærmere i kapittel 4.6. 

 

6.6. Etikk og personvern 

Kvale og Brinkmann (2015, side 97) påpeker at etiske problemstillinger preger hele forløpet i 

en intervjuundersøkelse, og at det bør tas hensyn til mulige etiske problemer fra begynnelse 
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og helt til avhandlingen er levert. De lister videre opp disse etiske problemstillingene i syv 

stadier av forskningsprosessen.  

 

Jeg har fulgt prosedyrer og behandlet alle opplysninger i tråd med de tilrådinger som gis av 

personvernombudet for forskning ved Norges samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). 

Dette innebærer at det er gitt informasjon om avhandlingen og utarbeidet spørsmål i samråd 

med oppnevnt veileder, og intervjupersonene er gjort kjent med sine rettigheter og har 

skriftlig samtykket til å bli intervjuet. Intervjupersonene fikk tid til å forberede seg ved at 

intervjuguiden ble tilsendt i god tid i forkant av selve intervjuene. Opplysningene i 

avhandlingen gjengis i anonymisert form – på en måte som gjør at det ikke er mulig å spore 

opplysninger tilbake til det enkelte intervjuobjekt. Anonymisering er utført gjennom hele 

prosessen; i lydfilene, i transkriberingen og endelig i avhandlingen. Enkelte detaljer er utelatt, 

og noen opplysninger og funn koples hverken til intervjuobjektene, etaten eller 

organisasjonen de representerer.  

 

Etter at transkripsjonen av alle intervjuene var gjort, foretok jeg en ekstra gjennomlytting av 

intervjuene for å sikre riktig gjengivelse. Deretter ble lydfilene slettet. Jeg ble etter hvert 

oppmerksom på at ikke bare sitatene måtte være riktige, men at gjengivelsene også måtte 

være i samsvar med et helhetlig inntrykk av intervjuet og intervjuets samlede meningsinnhold. 

Der jeg har vært usikker, har jeg kontaktet omgjeldende intervjupersoner, og sendt dem den 

aktuelle avhandlingsteksten slik at de selv kunne vurdere innholdet, og hvorvidt jeg har 

ivaretatt hensynet til anonymisering godt nok. Jeg konkluderte relativt raskt med at det er 

vanskelig selv å vurdere om intervjupersonene kan bli gjenkjent for eksempel gjennom 

særegne talemåter, bruken av spesielle uttrykk og liknende. 

 

7. Tematisk analyse. 

Jeg har valgt å dele inn analysen tematisk på en måte som avspeiler den inndelingen som ble 

brukt i intervjuguiden. Det betyr en organisering som grupperer spørsmålene i kategoriene 

sentrale begreper, tilretteleggende forhold for illegal og uetisk legal næringsvirksomhet, 

hvordan lovbruddene skjer, kontroll- og reaksjonspraksis, skade for individ og samfunn og 

rettspraksis. 
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7.1. Uklart og tilslørende begrepsapparat 

Intervjupersonene hadde ulike innfallsvinkler til- og forklaringer på - begrepene som brukes 

om illegal og uetisk legal næringsvirksomhet. Men alle påpekte at begrepsapparatet innenfor 

dette kriminalitetsområdet er uklart. Politiets representant påpekte at man har med en glidende 

skala å gjøre, fra tilnærmet slaveri, via å være ansatt hvitt og jobbe svart som et supplement, 

og til at man frivillig jobber helsvart. Denne intervjupersonen stilte spørsmål om det er sosial 

dumping når man frivillig jobber svart og putter lønna rett i lomma. Videre vil sosial dumping 

i mange tilfeller bare være en del av et større bilde, som eksempelvis også involverer tyverier, 

prostitusjon og valutasmugling. Dagens presse er opptatt av klikk på internett, mener han, og 

da vil sosial dumping og slavehold generere flere klikk enn profittmaksimerende kriminalitet i 

byggenæringen. «Det handler om at media er litt uvitende, de ser ikke hele prosessen her, alle 

mekanismene, hvordan dette fungerer i samspill». 

Representanten for skatteetaten karakteriserte sosial dumping som et angrep på velferdsstaten 

og en trussel mot arbeidslivet. Sosial dumping er en del av kriminaliteten, og drivkraften er 

grådighet. Lovbryterne og utøverne av sosial dumping er ikke tilfredse med å lure bare en 

etat, lovbruddene settes i system gjennom svindling av NAV, gjennom fiktiv fakturering, 

fiktiv ansettelse osv. Med hensyn til begrepsparet seriøs og useriøs er denne representanten 

mindre tydelig: «De useriøse har kanskje brudd på mange mindre bestemmelser, som igjen 

kan indikere mange andre alvorlige lovbrudd, med det vet vi ikke enda. Og da kan vi ikke si 

‘de kriminelle’. Det er useriøst det som forgår, og så får vi se. Så man trenger flere begreper. 

Noen er administrativt sanksjonert, da er du ikke kriminell. Men du er rimelig useriøs, og vi 

har ikke gravd lenger ned i materien enn at du er useriøs». 

Også intervjupersonen fra Byggenæringens Landsforening hadde problemer med en presis 

definisjon av sosial dumping, og påpekte nettopp at begrepet brukes upresist. Han mente at 

det å betale en timelønn ti kroner under allmenngjort minstelønn, selv om det er i strid med 

loven og uakseptabelt, ikke burde kalles sosial dumping når tarifflønnen i andre næringer er 

enda lavere. Da vil begrepet få ulik betydning fra næring til næring. Derfor ville han definere 

sosial dumping som «vesentlig brudd på lønns- og arbeidsvilkår», og at det handlet om mer 

enn ti kroner per time under tarifflønn. Byggenæringen selv er mer opptatt av en positiv 

påvirkning i egen næring gjennom vektlegging på seriøsitet, blant annet gjennom 

seriøsitetskrav til offentlige anskaffelser og Seriøsitetsforum, som er et utvidet 

samarbeidsforum i bransjen. Samtidig vektla denne intervjupersonen alvoret i situasjonen i 

egen næring, og viste til et prosjekt mellom en stor offentlig byggherre og en 
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hovedentreprenør, som i utgangspunktet skulle bli et eksempel til etterlevelse. Selv i dette 

prosjektet møtte man fra første dag «grunnleggende uærlighet og kriminelle aktører». 

En av de intervjuede mener at sosial dumping bør omhandle kun det uetisk legale, slik at 

begrepsbruken blir klarere og at det som er lovbrudd, betegnes som nettopp det. Denne 

intervjupersonen fra Økokrim kommenterte også bruken av begrepene seriøs og useriøs; det at 

man kaller de store aktørene i næringen seriøse og de små useriøse.  

«Og det å betegne enkelte lovbrytere som useriøse og andre som kriminelle – jeg 

synes det der er merkelig. Merkelig begrepsbruk. Lovbrudd skjer over hele linja, og 

det at man kaller lovbrytere på dette området useriøse og ikke lovbrytere eller 

kriminelle, det er jo en begrepsbruk som er egnet til å nedtone betydningen av den 

kriminaliteten. At det egentlig ikke er kriminalitet». 

Ytterligere begrepsforvirring blir det når den ene intervjupersonen fra Arbeidstilsynet 

meddeler at de tidligere brukte begrepet arbeidsmarkedskriminalitet, men at de fikk beskjed 

av eget departement å bruke arbeidslivskriminalitet. Egen refleksjon sier meg at det her må 

være snakk om at dagens regjering ikke vil besudle markedsbegrepet med 

kriminalitetstilknytning. Intervjupersonen fra Arbeidstilsynet poengterte også at man for 

eksempel aldri ville finne veldig lave lønninger i en kombinasjon med «en strøken HMS» 

(helse, miljø og sikkerhet), og vedkommende beskrev sosial dumping som en forretningsidé. 

Og det kan være riktig; ti kroner timen under allmenngjort tarifflønn, 1750 arbeidstimer på et 

år og femti ansatte betyr at arbeidsgiver bare for dette lovbruddet tjener 875 000 kroner 

ekstra. Det er dette som kalles lønnstyveri i USA (The Economic Policy Institute, nettside), 

mens mange i Norge altså benevner dette som sosial dumping og «useriøst».  

Politiet prioriterer gjerne mer actionfylte etterforskningsmetoder høyere enn 

skrivebordsarbeid (Alvesalo og Whyte 2007). Derfor burde det vært mulig å benytte 

tradisjonelle metoder i forbindelse med etterforskning av arbeidsmarkedskriminalitet, for å 

endre kultur og bedre etterforskningen av arbeidsmiljølovbrudd. Arbeidsmiljølovbrudd, selv 

om de kodes som lovbrudd, vurderes sjelden som «ekte» kriminalitet og settes sjelden i 

sammenheng med «ekte» politiarbeid (Alvesalo og Whyte 2007). «Ordentlig» politiarbeid er 

blitt definert som det å jobbe med de lovbruddene hvor strafferammene er høye, og at arbeidet 

med dem gjerne inneholder dramatikk (Gundhus 2010). 

Tilsløring av næringslivets kriminalitet beskrives i faglitteraturen som utbredt (Tombs og 

Whyte, 2015, Reiman og Leighton, 2016, Barak, 2012, Davies et al, 1999, Bakan, 2004).  
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Sutherland skriver blant annet at økonomisk kriminalitet er ekte kriminalitet. «It is not 

ordinarily called crime, and calling it by this name does not make it worse, just as refraining 

from calling it crime does not make it better than it otherwise would be» (Sutherland, 1940, 

side 5). 

Intervjuene viser at begrepsapparatet som er tilgjengelig for denne kriminaliteten, er utydelig 

og i mange tilfeller tilslørende. Det virker som om det er klare tendenser til politisering av 

begrepet, og at det sannsynligvis er bakenforliggende interesser for å nedtone flere 

handlingers direkte tilknytning til illegal og uetisk legal næringsvirksomhet. Samlet sett 

støtter intervjuene opp om den ulike begrepsbruken beskrevet i litteraturgjennomgangen, og 

gir dermed også støtte til Davies m.fl. og deres beskrivelse av hvordan noen lovbrudd holdes 

skjult (Davies et al, 1999. Å gi lovbrudd andre navn, er vanlig (Sutherland 1940, Tombs og 

Whyte 2015, Reiman og Leighton 2016, Michalowski 2016) I denne sammenhenger gjelder 

det begreper som kan tøyes og tilpasses, med det resultat at det oppstår en definisjonsdebatt 

snarere enn å ta tak i problemene begrepet er ment å beskrive. Dette kalles eufemisme, eller 

mildnende uttrykk for noe man ikke vil nevne med sitt rette navn. Jeg vil karakterisere «sosial 

dumping», «seriøsitet» og «useriøsitet» som eufemismer. Som nevnt ovenfor påpekte 

Økokrims representant i intervjugruppa at nettopp bruken «useriøsitet» som benevnelse på 

lovbrudd er med på å bagatellisere de samme lovbruddene. Intervjupersonen fra 

Byggenæringens Landsforening, framhever derimot arbeidsgiversidens «seriøsitetsarbeid», og 

denne NHO-foreningen benytter «seriøsitet» hyppig i titler, i egne brosjyrer og rapporter. 

Medier og flere av Fafos rapporter benytter disse begrepene. Jeg har utilstrekkelig grunnlag 

for å si noe om intensjonen bak denne begrepsbruken, om noen, men uklare begreper er til 

liten nytte når man står overfor et komplisert kriminalitetsbilde. 

7.2. Illegal og uetisk legal. 

Den beskrevne glidende skalaen mellom legal og illegal næringsvirksomhet har skapt 

bekymring og frustrasjon hos flere av de intervjuede. Og langs denne skalaen finnes det flere 

blindsoner, noen handlinger unngår dagslys og forblir i mørkret. Lovbryterne øker stadig sin 

ekspertise og er raske til å finne smutthullene i lov- og regelverk. En av de tillitsvalgte i 

intervjugruppa uttalte at folkeopinionen i Norge er meget klar på at sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminalitet er samfunnsskadelig. Denne holdningen er så massiv, mener han, 

at de små, markedsliberale fløyene etter hvert har forstummet i denne saken. Men 

arbeidsgivernes syn er ikke er så ensartet, mener han videre. En klar folkeopinion kan 

imidlertid medføre at arbeidsgiverne legger et ekstra lokk på illegale aktiviteter, og at frykt 
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som verktøy dermed brukes mot arbeiderne i økende grad for å hindre at lovbruddene skal bli 

kjent. Det blir viktig for dem å bevare disse lovbruddene usynlige, fordi en etisk 

fordømmende opinion ofte medfører større oppmerksomhet og skarpere søkelys. 

Et av kriteriene for å karakterisere noen lovbrudd som usynlige (Davies et al, 1999) er at 

individer og opinion har liten kunnskap om at lovbruddene foregår (nærmere presentert i 

kapittel 3). Med bakgrunn i at brudd på arbeidsmiljøloven kun har vært ansett som forseelser 

helt fram til juli 2015, at forskriftene er omfangsrike, statistikkene fraværende, oppstykket 

og/eller utilgjengelige, gjør at arbeidsmiljøkriminaliteten ofte er og forblir usynlig. I tillegg 

framhever halvparten av intervjupersonene det økende fraværet av fagbevegelse og 

partssamarbeid på byggeplassene, noe som betyr at også førstelinjeforsvaret mot 

arbeidsmiljøkriminaliteten er delvis borte.  

Et annet moment, poengtert av en tillitsvalgt, er at Arbeidstilsynet frasier seg kompetanse som 

de er forpliktet til å ha – og at de indirekte innrømmer arbeidsgivere straffefrihet. Som et 

eksempel presenterte han en sak diskutert i et møte med en stor boligbygger. Denne 

utbyggeren hadde funnet ut at de for å få ned kvadratmeterkostnadene ville unnlate å betale 

reise, kost og losji for arbeiderne i byggeperioden – noe allmenngjøringsloven forplikter dem 

til å gjøre. Utbyggeren påsto at de hadde hatt kontakt med Arbeidstilsynet og at tilsynet sa at 

dette var fullt lovlig. Arbeidstilsynet, på den andre siden, fraskrev seg saken – og 

kompetansen – til å ta en avgjørelse, mente den tillitsvalgte. Dermed ble mulighetene for å 

utøve sosial dumping mye videre for både oppdragsgivere og oppdragstakere, i påvente av at 

fagbevegelsen forberedte en rettslig prøving av saken. Slik kan et lovbrudd mykes opp eller 

gjøres «lovlig» en periode. Smutthull i lovverket, juridiske avklaringer og lang 

saksbehandling kan utvide perioden hvor de illegale handlingene skjer, og dermed øker 

fortjenesten. 

Intervjupersonene deler, grovt sett, lovbryterne inn i tre grupper; de uvitende, som har lite 

greie på det de driver med, de som driver både legalt og illegalt, og til slutt de som gjerne er 

bevisst «uvitende» og som driver bevisst illegalt. Samtidig som de mener at informasjon og 

opplæring er viktig, beskriver halvparten av informantene det som en sentral strategi fra 

lovbryternes side å gi inntrykk av å ikke «vite» at de opererer illegalt og uetisk legalt. Til og 

med entreprenørvirksomheter med 10 til 20 års erfaring hevder at de ikke vet. Alle de jeg 

intervjuet, påpeker en utvikling hvor lovbryterne blir mer profesjonelle, har profesjonelle 

hjelpere og bakmenn. De intervjupersonene som har operative roller på byggeplassene, 

beskriver en tilstand hvor de som driver illegalt og i gråsonen (dvs. både legalt og illegalt) vet 
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nøyaktig hva kontrollører og hovedentreprenører trenger - og vil ha - av informasjon for å 

unngå å intervenere. Dette kommer jeg utførlig tilbake til, men vil i denne sammenhengen 

nevne at organisasjoner i faglitteraturen gjerne beskrives som mer eller mindre kriminogene. 

Needleman og Needleman spesifiserer sin inndeling, og tilegner kriminogene organisasjoner 

tvingende, tilretteleggende eller resistente kvaliteter – eller strukturer (Needleman og 

Needleman, 1979). Det vil si at noen organisasjoner har strukturer som tvinger frem lovbrudd 

utført av organisasjonens medlemmer, kanskje spesielt av de medlemmene som har kunde- og 

klientkontakt. Med tilretteleggende strukturer menes organisatoriske forhold som oppmuntrer 

til lovbrudd, aktivt eller passivt. Resistente organisasjoner har innebygde elementer som 

avskrekker organisasjonenes medlemmer fra å begå lovbrudd.  

Representanten fra skatteetaten sier at de har særlig oppmerksomhet rettet mot 

tilretteleggerne, bakmennene eller driverne av nettverkene og de profesjonelle hjelperne. 

Dette er både nordmenn og utlendinger. Mange tilpasser seg ulike kriminalitetsbekjempende 

tiltak meget raskt, og de opererer i mange små nettverk. Noen små nettverk som holder på 

med sitt, og andre nettverk har satt dette i en helt organisert form. Noen bakmenn opererer i 

store nettverk, hvor de kamuflerer hele den kriminelle virksomheten inn i en legal 

virksomhetsstruktur. «Det er ikke illegalt å opprette en virksomhet. Det er lovlig. Det er lovlig 

å bruke selskapsformer og virksomhetsformer, men under der foregår kriminaliteten», uttaler 

informanten fra skatteetaten. Hun kunne ikke si om bruken av profesjonelle hjelpere, som for 

eksempel advokater, regnskapsførere og revisorer, har økt. Men man er nå blitt mer åpen for 

at det faktisk skjer. «I stedet for å gå og si at alle advokater er ordentlige, så har man nå sett at 

det er ikke sånn det er». En av Arbeidstilsynets intervjupersoner uttalte at det ikke ville 

forundre henne om det også fantes et nettverk av profesjonelle hjelpere: «Det er ikke bare å 

ringe et tilfeldig regnskapsbyrå og få dette gjort. Og de selger ikke gode råd uten å ta betaling 

for det».  

Bruken av profesjonelle hjelpere ble nevnt i alle intervjuene - også flere ganger i enkelte 

intervjuer. Politiets representant sa at dersom de tok et firma, «så poppet det bare opp nye». 

Lovbryterne i byggenæringen har flere strenger å spille på, og de er blitt mer fleksible. En 

intervjuperson beskrev pooler av arbeidskraft som skyfles fram og tilbake, og at det foregår 

multikriminalitet, dvs. flere typer lovbrudd begått av samme person eller foretak. Formålet er 

å plassere slike fleksible lovbrytere i landet, og da kan for eksempel byggenæringen være en 

innfallsport. En arbeidsgjeng kommer en periode og overlater HMS-kortene sine til neste 

arbeidsgjeng, urovekkende mange «mister» disse kortene og ber om å få dem erstattet. HMS-
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kortene ev viktige adgangskort til byggeplassene, og disse kortene inneholder sentral 

informasjon for kontrolletatene. Blir noen oppdaget og påtalt eller utvist, tar det ikke lang tid 

å erstatte disse. «Det tar vel et døgn eller to, ikke mer enn det», sier en av informantene fra 

Arbeidstilsynet. Byggenæringens representant påpekte at de er veldig observante på ulike 

selskapskategorier som dukket opp. For tre-fire år siden var politiet og næringen spesielt 

oppmerksomme på enkeltpersonforetak og NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak), mens 

man nå i økende grad følger med på aksjeselskaper som ikke har revisjonsplikt. «Jeg mener at 

disse har gjort det lettere å slippe unna. De kriminelle, de ser når fokuset er der, og de bytter 

organisasjonsform veldig lett. De justerer organisasjonsform underveis i prosjektene også». 

Legale selskapsformer utnyttes, og brukes på illegalt vis. Systemet misbrukes, sier han.   

I blant annet organisasjonsstudier og økologiske studier benevnes slike fleksible, robuste 

nettverk som resilience (motstandsdyktighet). Ayling (2013) skriver at slik 

motstandsdyktighet involverer kapasitet til å absorbere og dermed motstå forstyrrelser, og 

kapasitet til å tilpasse seg de endringene som oppstår ved slike forstyrrelser. I næringslivet, 

både blant legale og illegale aktører, vil evnen til å absorbere forstyrrelser og tilpasse seg 

endring være avgjørende hvis man skal overleve. For illegale aktører kan for eksempel en 

arrestasjon, konkurs eller et beslag bare forårsake mindre forstyrrelser. Et nytt selskap kan 

opprettes, og den arresterte eller utviste kan raskt bli erstattet. Videre sier Ayling at i 

markeder med stor mulighet for utbytte og lave terskler for adgang, vil rekruttering til illegal 

virksomhet være et minimalt problem. Markeder bestående av mange små foretak vil bety 

reduserte kostnader ved eventuelle tap og disse vil være mer fleksible. Byggenæringen er 

nettopp et åpent marked i anbudssammenheng, med stor fortjenestemulighet, mange mindre 

foretak og stor mobilitet, i tillegg til at det er enkelt å etablere seg i dette markedet.  Legale 

aktører kan være villige, uvillige eller utilsiktet tilretteleggere for de illegale aktørene i et 

marked. Mens korrupsjon og samarbeid mellom legal næringsvirksomhet og offentlig ansatte 

er studert nøye, er avhengighet mellom næringslivets «underworld and upperworld» i mindre 

grad analysert (Ayling, 2013, side 72). Dette er samtidig et poeng fremhevet av Davies m.fl. 

(1999) i deres beskrivelse av usynlige lovbrudd; at noen lovbrudd og handlinger i liten grad 

blir gjenstand for forskning og teoriutvikling, og av den grunn er usynlige.  

7.3. Ofrene for sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. 

De seks informantene med operative roller på byggeplassene, fortalte om en utbredt 

fryktkultur. De forteller om episoder ved tilsynsbesøk, hvor arbeiderne «løp til skogs». Man 

må derfor skjønne at det er mye frykt på byggeplassene, og at forholdene ikke er som de skal 
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være. En tillitsvalgt sier at fagforeningen har eksempler på at virksomheter med god 

kompetanse på asbestsanering, setter bort saneringen til utenlandske foretak fordi det er 

billigere, og at det da ikke brukes sikkerhetsutstyr. Denne tillitsvalgte sier at fagforeningen 

har eksempler på helt håpløse kontrakter som fører til en avlønning på ti, tjue og femti kroner 

timen, og han kaller dette grov utnytting. Han beskriver en situasjon hvor et stort flertall av 

dem som dør av arbeidsskader er utenlandske arbeidere. Det er mye frykt. 

«For eksempel fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag gjør at hvis du sier fra, 

klager, gjør et eller annet, så får du ikke telefon om oppdrag neste uke eller måned. 

Det er også mange former for trusler fordi man vet at sosial dumping ikke er allment 

akseptert. Det vet bakmennene. Sånn er det mange trusler både mot familie og den 

enkelte. Sånne ting. Som gjør sosial dumping veldig alvorlig. Og det er utvikla en 

hysj-kultur på arbeidsplassene fordi man veit at det er moralsk forkastelig, men 

allikevel så ser man en annen vei, og så sier man ikke noe».   

Også et av de regionale verneombudene hadde erfaringer med, og flere eksempler på, farlig 

og usikra asbestarbeid. En tillitsvalgt kalte det å sette en arbeider til slikt usikra arbeid for 

sakte drap, noe de regionale verneombudene var enige i. Et slikt arbeidsoppdrag kan bety at 

du dør, men at det kan ta 30-40 år før skaden får dødelig utgang. Dette er også et sentralt 

poeng i Pyrrhic Defeat-teorien (Reiman og Leighton 2016), at det å dø sakte kan være vel så 

skremmende som å dø brått som følge av gatevold. Asbestsanering beskrives på noen 

byggeplasser som drittarbeid, og dermed gjerne som polakkarbeid, sier en av de tillitsvalgte. 

Et av de to regionale verneombudene beskrev et arbeid han stanset. (Stansing brukes som 

begrep når verneombudene eller Arbeidstilsynet stopper aktiviteten på byggeplassen på grunn 

av overhengende fare – og med hensyn til helse, miljø sikkerhet. Stansing brukes også som 

pressmiddel for å rette opp avvik). Det var en innvendig rehabilitering av en sportsbutikk eid 

av en stor sportskjede. To polakker sto, uten beskyttelse, og banket på en vegg av rein asbest. 

I samme bygget var det også en kafe, og utenfor den vidåpne døren sto 10-15 barnevogner 

parkert. Inne satt mødrene, drakk kaffe og visste ingenting om hva som egentlig foregikk. På 

høyre siden av bygget lå det en politistasjon. Ingen reagerte. I intervjuet viser han bilder av en 

annen asbestsanering han stanset, hvor polske arbeidere jobbet uten beskyttelse, asbesten ble 

kastet i vanlige kontainere, og ble ikke spesialhåndtert slik kravet er. Spesialhåndtering koster 

penger. I dette tilfellet ringte arbeidsgiveren til Arbeidstilsynet kort tid etter at arbeidet ble 

stanset og sa at nå var alt i orden, og dermed ga Arbeidstilsynet arbeidsgiveren tillatelse til å 

fortsette arbeidet. Men ingenting var gjort, og det var farlig bare å være i nærheten av avfallet 
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både i kontaineren og på bakken. Dette er også et eksempel på det mange av de intervjuede 

kaller papirtilsyn. Dette er tilsyn som baserer seg på tillit, god tro og som skal virke 

oppdragende. Dialogen blir prioritert og kontrollørrollen nedjustert. Dette er en situasjon som 

jeg også vil betegne som et tillitssjokk. En av Arbeidstilsynets informanter hevder at tilsynets 

inspektører ikke er vant med at arbeidsgivere lyver dem opp i ansiktet. Overgangen fra et 

tillitsbasert arbeidsliv til et lovbasert arbeidsmarked, har skapt usikkerhet og ført til at 

kontrollpraksisen og kontrollverkstøyene ikke strekker til. 

Domstolrepresentanten i intervjuutvalget påpekte at bistandsadvokater sjelden tildeles i saker 

med arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall. Dette gjelder også tilfeller hvor gjenlevende 

ektefelle ikke har fått bistandsadvokat. Bistandsadvokat tildeles ved enhver form for vold og 

seksualovertredelse, men altså ikke ved arbeidsskadedødsfall. «Men det er sånne tradisjoner 

som henger igjen, at man avgrenser og tar noe ut av det vanlige kriminalitetsbildet og ser på 

det litt sånn samfunnsakseptert». Det å skape arbeidsplasser har i hele etterkrigstiden i Norge 

vært bejublet, og sett på ganske ensidig som samfunnsnyttig. Derfor eksisterer det en historisk 

treghet i å analysere disse lovbruddene for hva de egentlig består av, og i hvilken kontekst de 

begås. 

Økokrims informant påpekte også overrepresentasjon av utenlandske arbeidstakere i 

statistikken for arbeidsskadedødsfall - og dermed risikoforskjellen mellom norske og 

utenlandske arbeidstakere. Dette er en forskjell som hun karakteriserte som ganske dramatisk. 

«Det handler også om profitt og penger. Sikkerhetsnivå har veldig mye med kostnader å 

gjøre. Og arbeidstidsbrudd har også en veldig sterk sammenheng med – altså statistisk 

sammenheng mellom lang arbeidstid og arbeidsulykker».  

Politiets representant i intervjuutvalget hevdet at politiet hadde informasjon om at: 

«[…] ulovlige arbeidere faller ned fra stillas, blir lempa på planet på en lastebil og 

kjørt til legevakt utenfor Oslo. Og legevakta får beskjed om at dette ikke var 

arbeidsrelatert. Nettopp fordi man var redd for at noen har sett at han falt ned, ringe 

Arbeidstilsynet som igjen ringer politiet. Dette skjer. Så er det alle som skader seg og 

aldri kommer til lege».  

Et av de regionale verneombudene hadde en lignende historie. Han visste om utenlandske 

bygningsarbeidere som hadde falt ned og ødelagt seg i arbeidssammenheng, og som utsatte 

seg for nye uhell på en ferge eller liknende. Slik slipper de å betale legebehandling selv, fordi 

mange har ikke yrkesskadeforsikring. Disse eksemplene støtter opp om funnene gjort av 
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Brottsförebyggande rådet (Brå, rapport 2007:27) presentert i avhandlingens 

litteraturgjennomgang. I litteraturanalysen vises det også til at en fjerdedel av arbeidsrelaterte 

skader ikke registreres (Gravseth 2010, Wergeland et al 2009). 

Ofrene er sårbare, og mot dem brukes frykt som verktøy. De kan risikere å ikke få nye 

oppdrag eller bli sent hjem dersom de sier fra. De har ofte liten eller ingen kompetanse, og 

kan ikke velge og vrake i jobbtilbud. De har gjerne en arbeidsgiver som også sparer penger på 

å ikke utstyre arbeidstakerne sine med skikkelige arbeidsklær, riktig verneutstyr, skikkelig 

innkvartering og sikkerhetsordninger på byggeplassen. Har de arbeidsgiver i hjemlandet, har 

de som oftest heller ingen yrkesskadeforsikring. De kan ikke språket, og informasjon blir 

vanskelig å tilegne seg, men det blir også lettere å hindre at informasjon tilføres dem. De har 

liten kultur for å stole på fagforeninger og søker ikke medlemskap – spesielt ikke når de er på 

korttidsoppdrag (Friberg, 2016 og Friberg et al, 2011). Dermed gjenstår private søksmål mot 

arbeidsgiveren, noe de ikke har midler til. Å utsette arbeidstakere for økt risiko, og i verste 

fall dødsfall, av hensyn til egen profitt, kan ikke bagatelliseres og nøytraliseres ved å hevde at 

arbeidstakeren frivillig signerer arbeidskontrakt (Reiman og Leighton, 2016), eller at laveste 

tarifflønn uansett betyr mer i lomma enn det de ville fått betalt i hjemlandet. Graden av 

frivillighet er i høyeste grad diskutabel, for eksempel er arbeidsledigheten i de østeuropeiske 

landene opp imot 60 prosent (Friberg et al, 2011). Og tilbudet av jobber med mindre faregrad 

er reelt sett liten når man har liten eller ingen kompetanse. 

Faglitteraturen på området arbeidsmiljøkriminalitet (Reiman og Leighton, 2016, Tombs og 

Whyte, 2015) påpeker at lovbruddene blir enklere å gjennomføre dess større avstand det er 

mellom lovbryter og offer. Da menes det, for byggenæringens del, avstanden mellom 

byggherre/hovedentreprenør til nederste del av leverandørkjeden. Intervjuene tyder på at 

avstand ikke bare gjelder romavstand, men også tidsavstand i form av at det kan ta tiår fra det 

tidspunktet lovbruddet skjedde til man eventuelt blir alvorlig syk eller dør. Lovbruddet blir 

dermed enda mer usynlig.  

Drittarbeid beskrives ofte, ifølge flere av intervjupersonene, som polakkarbeid av enkelte i 

næringen. Risikoen øker dramatisk for arbeidstakere som må kombinere lange arbeidsdager 

og dårlige boforhold med fravær av skikkelig verneutstyr og sikkerhetsopplæring. Når 

arbeidsgivere forsøker å skjule arbeidsskader, vet de selv temmelig sikkert at det har skjedd 

lovbrudd. Hvis lovbruddet oppdages, kan det få konsekvenser. Men ved at noen lykkes godt i 

å skjule lovbrudd, holdes de samme lovbruddene utenfor statistikken. Ved at arbeidsskader i 

opinionen i tillegg ofte blir sett på som ulykker og ikke koples til lovbrudd (Alvesalo og 
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Whyte, 2007, Bäckman, 2013), gjør at disse faktorene samlet sett medvirker til at lovbruddene 

også forblir usynlige. 

I kapittel 2 beskrives todelingen som har skjedd i arbeidsmarkedet, mellom en sentrumskjerne 

bestående av fast ansatte, og et «periferi» av hovedsakelig østeuropeiske arbeidstakere med 

langt svakere lønns- og arbeidsvilkår (Nicolaisen og Trygstad 2015, Friberg 2015 og 2016). 

Denne beskrivelsen gjelder innad i den enkelte bedrift. Todelingen har imidlertid blitt 

forsterket og nå står ulike typer foretak opp mot hverandre; de større foretakene med 

hovedsakelig faste ansatte opp mot bemanningsforetakene. Barrierene mellom «oss» og 

«dem» er dermed forsterket, mange i sentrumskjernen anser bemanningsbransjen som 

årsakene til mange av næringens problemer. Avstanden sentrum – periferi øker, og gir rom for 

holdninger og betegnelser som «polakkarbeid» og «drittarbeid». 

Ingen av intervjupersonene nevnte tilfeller hvor arbeidsgiver anklaget ofrene når 

arbeidsskader oppsto. Dette gjorde Alvesalo og Whyte (2007) et poeng av. Men med en 

utbredt fryktkultur kan det være mindre behov for det. En intervjuperson beskrev 

bemanningsbransjen slik at man kunne ha 600 mann på kontrakter hvor arbeiderne ikke får 

lønn mellom oppdrag, og at bare 200 av disse er i aktivt arbeid. Da er det lett å skape tause 

arbeidstakere. En av de tillitsvalgte i intervjuutvalget var heller ikke imponert over alle 

tillitsvalgte i eget fagforbund. Noen har lett for å falle ned på arbeidsgivers synspunkt når det 

er snakk om hvordan likebehandling skal praktiseres.  

7.4. Hvordan skjer lovbruddene? 

I litteraturanalysen ble det vist til faglitteratur og artikler som poengterte at sosial dumping og 

arbeidsmiljøkriminalitet skjer som følge av konkurranse og anbudsprosesser (Kripos 2014, 

Slettemoen 2010, Tombs og Whyte 2015, Reiman og Leighton 2016). Eller lovbrudd som 

skjer gjennom konkurranse, som intervjupersonen fra Økokrim formulerer det. Dette støttes 

av alle de andre personene i intervjuutvalget. På mitt spørsmål om hvem lovbryterne er og 

hvordan lovbruddene skjer, svarer for eksempel domstolrepresentanten at oppfatningen hans 

er at det er nyanser i grått. Man lyser ut anbud som totalentreprenør, og så får man inn tilbud 

fra underleverandører som virker veldig, veldig gunstige. «Og så foretar man ikke den sjekken 

man burde gjøre for å se om dette er seriøse underleverandører, og man velger å se bort fra 

den store muligheten av at her er det noe som ikke er helt bra. Man vil gjerne ha dette 

anbudet, og så ser man bort fra det». Han illustrerer dette med sakene hvor store offentlige 

byggherrer har endt opp med rene kjeltringer, blant annet malersakene i Oslo, hvor den 
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albanske mafiaen har utført maling av offentlige bygg. Han sier at man kan ha vært 

godtroende og under press for å få billigst mulig pris. Men når en pris er så lav at et seriøst 

firma ikke kan gå god for den, så er prisen nok for god til å være sann – og lovlig.  

Et av de regionale verneombudene sier at når flere virksomheter er inne på en byggeplass, 

skal skjemaer fylles ut hvor det fremgår hvem som har samordningsansvaret for helse-, miljø- 

og sikkerhet (HMS) på byggeplassen. Han henviser i denne forbindelse til kravene i 

arbeidsmiljølovens § 2.2. Dersom det er en hovedvirksomhet, så er det som regel denne 

virksomheten som får samordningsansvaret, og både person og virksomhet skal navngis. 

«Men det blir nesten aldri fulgt opp av mindre virksomheter. Så dersom en elektriker faller 

ned, så er det å si at byggherren har ansvaret. Og så sier byggherren at en av virksomhetene 

har ansvaret. Ikke noe er skriftlig, og de kan skylde på hverandre». Slik pulveriseres ansvaret, 

og sakene havner i et vakuum.  

Det å benytte «uvitenhet» om arbeidslivets lover og regler kan være en farbar strategi for 

mange, at man slik finner en mulig vei inn i Arbeidstilsynets dialog- og opplæringsspor, og 

unngår kontroll- og straffesporet. Halvparten vet helt sikkert, og halvparten har rett i at de 

ikke har peiling, sier et av de regionale verneombudene. Med dårlig kontroll, lave eller ingen 

straffer, blir det fritt fram for kjeltringene, sier han, kjeltringer som driver useriøst og utnytter 

folk. Slike blir det stadig flere av.  

«De utkonkurrerer dem som driver i gråsonen, de har flere folk, ikke sikring, ikke 

brakker, ikke arbeidsklær og utstyr til gutta. Og da utkonkurrerer de flere og flere 

seriøse, og så må de også begynne med ulovlige midler for å henge med. Da må de 

kanskje også leie inn og underbetale for å få anbudet. Og sånn er det med de store 

også. Nei, vi er nødt til å ta inn useriøse, ellers får vi ikke anbudet. Dette har daglige 

ledere sagt til meg. Daglige ledere i store firmaer. Det har spredd seg. Til og med store 

firmaer jobber kullsvart».  

Han nevner også en utbygging av et sykehus hvor arbeiderne bodde i de øvre etasjene og 

jobbet om natten. Uten at folk «visste» det. Tre av de andre informantene med operative roller 

nevner at arbeid om natten er en av strategiene for å unngå kontroll og tilsyn, også på større 

byggeplasser. En annen sier at styrerommene vet om prispresset, at prosjektledere ansettes 

nettopp med prispress som hovedoppgave, men at det er mest lønnsomt å late som om man 

ikke vet. 
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En av intervjupersonene forteller om ganske kyniske kalkyler. Han gir en ganske utførlig 

beskrivelse av hvordan lovbruddene utføres og settes i system: Store entreprenører tjener mye 

penger, men de synes ikke at de tjener nok, sier han. De ser at de kan tjene mer ved blant 

annet å bytte ut egne faste ansatte med innleide arbeidere. Deres egne er konkurransedyktige, 

men ikke konkurransedyktige nok. Hovedgrunnen er at man vil framstå med et bedre resultat; 

med bedre aksjeutbytte og større bonuser til noen ansatte. Det er alltid en byggherre som sitter 

og skviser på pris i den andre enden og vil ha jobben utført «billigere, billigere, billigere», 

ifølge informanten. Byggherren har gjerne en koordinator, som bistår med å presse priser og 

som ofte også er HMS-ansvarlig. Byggherren vil gjerne tro at totalentreprenøren vil ta inn 

seriøse underentreprenører. «Byggherren vet det nok, men hovedentreprenøren kjører en 

kontraktsrunde nummer to etter å ha fått anbudet». Dermed presses prisene ytterligere. Ingen 

er stolt over å gi kontrakter til useriøse, sier han, men å velge bort en enkelt useriøs kan fort 

koste totalentreprenøren en million kroner.  

Han forteller videre at totalentreprenøren har en påseplikt og et medvirkningsansvar som gjør 

at man må utføre egenkontroll av underleverandører man tegner oppdragskontrakter med. 

Man kan i slike kontroller finne at underentreprenøren har uryddig økonomi, kort historikk, 

revisoranmerkninger, dårlig rating og omsetningstall som ikke står i forhold til antall ansatte. 

Noen ganger kan man til og med finne at revisor har fratrådt, og en revisor fratrer ikke uten at 

han mener at bedriften ikke har vilje eller evne til å skrive et ordentlig regnskap og dermed 

bryter lover og regler. De fleste store hovedentreprenørene har gode kontrollverktøyer og 

tilgang til nødvendig informasjon for å gjøre gode kontroller. Disse hovedentreprenørene har 

ofte bedre kontrollverktøy enn politiet, sier han.  

Men samme intervjuperson sier også at underentreprenørene og underleverandørene har en 

egen evne til å komme med bortforklaringer på de funnene som gjøres når 

hovedentreprenøren foretar kontroller av deres virksomheter. Dette er forklaringer som gjør 

det mulig for totalentreprenøren å velge å skrive kontrakter med slike virksomheter.  

«Dette er forklaringer man ønsker å godta. Fordi de har et stort ønske om å bruke dem, 

fordi de er veldig billige. Selv om man forstår at mye skurrer, kan man likevel fristes 

til å kalle det en gråsone, at man egentlig er ‘innafor’. Man får de forklaringene man 

ønsker å få på de avvikene man finner, virksomheten blir friskmeldt og får jobben hos 

totalentreprenøren». 
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Noen arbeidstakere er registrerte som enkeltpersonforetak uten selv å vite det, sier en av de 

tillitsvalgte i intervjugruppa. De kan ikke norsk, og signerer likevel de dokumentene de blir 

bedt om å signere. De tror de skriver under på en arbeidskontrakt, mens signaturen i realiteten 

gjelder en foretaksregistrering som skal sendes til Brønnøysund. Dette er en framgangsmåte 

som fritar arbeidsgiveren for mange forpliktelser som har med kostnader, sikkerhet og 

trygghet å gjøre, og som rammer arbeidstakeren.  Arbeidsavtalene i disse 

gråsonevirksomhetene inneholder også stadig oftere bestemmelser om taushetsplikt. 

Arbeidstakerne skal ikke snakke om hva de tjener eller hva slags avtale de har, og det 

opereres gjerne med tre sett med avtaler; en som tilhører arbeidstakeren, en som tilhører 

arbeidsgiveren og en som kan vises fram til hovedentreprenør, byggherre og 

tilsynsmyndigheter. Ifølge en av informantene opereres det med fiktive arbeidstidsordninger, 

fiktive avlønninger, fiktive arbeidskontrakter i norsk arbeidsliv, fiktiv opprettelse av norsk 

virksomhet for å unngå å dekke utgifter for reise, kost og losji, fiktive feriepengeordninger og 

fiktive tariffavtaler. Til og med fiktive fagforeningsmedlemskap.  

En intervjuperson fortalte om flere tilfeller av arbeidstakere som har jobbet i mange år uten 

noen gang å ha fått utbetalt feriepenger. Han nevnte et eksempel på forklarings- eller heller 

bortforklaringsmetoder; at lovbrytere hadde en egen evne til å gi forklaringer som det er 

mulig å godta: Ved å opprette en fiktiv fagforening- eller husforening og utpeke en tillitsvalgt, 

kan en arbeidsgiver på illegalt vis skaffe seg adgang til å inngå avvikende avtaler om blant 

annet arbeidstid, antall innleide – og også en avtale om løpende utbetaling av feriepenger.  

I en kontroll ble det oppdaget at den inngåtte arbeidsavtalen i en østeuropeisk virksomhet 

hadde flere bestemmelser som gikk i arbeidstakernes disfavør, blant annet løpende utbetaling 

av feriepenger. For å innhente opplysninger om at disse feriepengene faktisk ble utbetalt 

løpende, ble arbeidstakernes ferskeste lønnsslipper innhentet, og da ble det oppdaget at 

feriepengene manglet. Konfrontert med dette forklarte arbeidsgiveren at de hadde omgjort 

dette igjen, fordi arbeidstakerne hadde fått fornyet tillit til at de likevel fikk feriepenger på 

vanlig måte. Arbeidsgiveren hadde derfor blitt enig med arbeiderne om å utbetale feriepenger 

før ferieavvikling som normalt. Men denne arbeidsgiveren hadde altså tatt omveien rundt 

etablering av en fiktiv fagforening og fikk dermed muligheten – i teorien - til å betale ut 

feriepenger løpende, eller hver måned. Forklaringen hans på dette var at østeuropeere hadde 

liten tiltro til feriepenger utbetalt som engangssum, de hadde blitt lurt så mange ganger.  Ingen 

av arbeidstakerne hans visste noe om sine egne fiktive fagforeningsmedlemskap, den 

«tillitsvalgte» var uvitende om sin egen rolle, og arbeidsgiveren sa litt stolt, ifølge 
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informanten, at han også var fristet til å foreta lønnstrekk for deres fiktive 

fagforeningskontingent. Ingen fikk sannsynligvis utbetalt feriepenger, hverken samlet eller 

løpende. Dette kan være et eksempel på at det med stor sannsynlighet finnes profesjonelle, 

norske hjelpere. De færreste nordmenn kjenner til slike finurlige smutthull, og enda færre 

utenlandske vil kunne konstruere denne typen omgåelser. Samtidig er det eksempel på 

lovbruddenes lønnsomhet for denne typen arbeidsgivere. En av informantene med god 

kunnskap om aktiviteten på norske byggeplasser uttaler:  

«Ingen utbetaling av feriepenger, ingen betaling for overtid og det å jobbe lange dager. 

Så har du differansen mellom minstelønn og det som er vanlig timelønn i bransjen. 

Det blir fort millioner. 7-8 millioner på et år med 50 ansatte. Det blir fort flere prosent 

i differanse i en gråsonevirksomhet som er vanskelig å kontrollere».  

Et annet eksempel som ble gitt i et av intervjuene, var forskjellen i virksomheters 

selvpresentasjon før og etter kontraktsignering. For å få en kontrakt presenterer 

virksomhetene seg gjerne med arbeid av god kvalitet og høyt kvalifiserte arbeidstakere. Når 

kontrakten er i havn, kan de samme arbeidstakerne plutselig ingenting, de er ufaglærte uten 

erfaring fra bransjen. Disse arbeidstakerne, hevder gjerne arbeidsgiveren, må prøves ut et års 

tid for å vurdere hva de har av kvalifikasjoner. Slik kan de forsvare laveste avlønning innenfor 

et allmenngjort tariffområde, selv om arbeidstakerne i realiteten er kvalifiserte fagarbeidere.  

En annen framgangsmåte er opprettelse av falske kontrakter mellom underleverandører. Etter 

at flere offentlige byggherrer har satt begrensninger på antall ledd i en leverandørkjede, kan 

samarbeid og falske kontrakter mellom underleverandører gjøre to ledd om til ett. Offentlige 

byggherrer har etter hvert også innført krav om å være lærebedrift for å få oppdrag. De 

tilpasser seg, og noen lykkes i å bli lærebedrift. En av intervjupersonene var bekymret for 

både lærlingen og bransjen når opplæring skjer på denne måten. «En læregutt som blir brukt 

som alibi i en grå bransje hvor han får dårlig oppfølging og et dårlig utgangspunkt».  

Byggenæringens representant mente å se at sosial dumping skjedde i stadig mer organisert 

form. Østeuropeiske virksomheter har fått et større nettverk av potensielle hovedentreprenører 

i Vest-Europa. Dialogen mellom virksomhetene foregår både via nettet og gjennom 

bedriftsbesøk. Han hadde et eksempel på en leder i en veletablert, større østeuropeisk 

virksomhet som under et bedriftsbesøk presenterte seg med god kvalitet, arbeidere som har 

alle papirer i orden og «most of all, nobody talks».  
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Mye energi legges altså ned i arbeidet med å skjule lovbruddene i byggenæringen. 

Motstandsdyktigheten, tilpasningsevnen og fleksibiliteten er stor når forstyrrelser skjer og nye 

krav innføres. Men trass i svak oppdagelsesrisiko og lavt straffenivå finnes det en risiko for å 

bli oppdaget. Denne risikoen har, i alle fall i teorien, økt etter at oppdragsgivere har fått 

informasjons- og påseplikt for at allmenngjøringsforskriftene etterleves. I tillegg har 

leverandører og underleverandører som setter ut et oppdrag, blitt ansvarlige for de 

forpliktelsene oppdragstakerne nedover i kjeden har etter allmenngjøringsforskriftene. Disse 

pliktene og lovendringene er beskrevet i litteraturkapittelet (Slettemoen2016, Hansen 2010). 

Men dette solidaransvaret gjelder ikke byggherrene, og seks av intervjupersonene mener at 

omfanget av sosial dumping og kriminalitet i byggenæringen kunne ha blitt redusert dersom 

også byggherrene hadde et slikt ansvar. Her er arbeidstaker- og arbeidsgiversiden enige, 

byggenæringens representant i intervjuutvalget mener at solidaransvar for byggherren vil 

være et godt bidrag for å ansvarliggjøre oppdragsgiverne, og da spesielt de offentlig 

byggherrene.  

Teorien om rasjonelle valg bærer i seg en forutsetning om at kriminelle aktører veier fordeler 

og ulemper opp mot hverandre i forkant av et eventuelt lovbrudd, og fristes i ulik grad til å 

begå lovbruddet, avhengig av om aktøren subjektivt vurderer fordelene som større enn 

kostnadene (Shover, Hochstetler og Alalehto, 2012). Shover, Hochstetler og Alalehto mener 

at både tradisjonelle lovbrytere og de som begår økonomisk kriminalitet, har en tendens til å 

legge større vekt på mulig profitt enn risikoen for å bli oppdaget. Men i en organisatorisk 

sammenheng vil det variere hvorvidt organisasjonen oppmuntrer til lovbrudd eller etablerer 

organisatoriske hindringer for potensielle lovbrudd (Needleman og Needleman, 1979). De 

personene jeg har intervjuet, deler erfaringer som tilsier at virksomhetene fristes til – og begår 

– lovbrudd i ulik grad. Store virksomheter har større ressurser og bedre verktøyer til 

kontrollarbeid, men også bedre kompetanse og ofte flere muligheter til å skjule en adferd som 

befinner seg i den kriminelle gråsonen; blant annet ved å overlate den alvorligste 

kriminaliteten til de nederste leddene i en leverandørkjede. Shover, Hochstetler og Alalehto 

påpeker også at de som begår økonomiske lovbrudd, gjerne har mer å tape – og må dermed ta 

en større risiko - enn tradisjonelle lovbrytere. Med det menes anseelse, jobb, sosiale 

forbindelser og gjerne et omfangsrikt profesjonelt nettverk. Større virksomheter som har sin 

hovedvirksomhet i Norge, vil nok være mer avhengige av et godt omdømme, og vil vurdere 

risiko grundigere enn virksomheter som er mer mobile og bare har kortvarige oppdrag i 

Norge.  
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7.5. Skade og forholdsmessighet 

Når foretak reguleres av andre lover enn straffeloven, og blir håndtert av instanser som ikke 

vanligvis håndterer «ekte» kriminalitet og som gjerne bruker uformelle metoder som svar på 

lov- og regelbrudd, vil dette selvsagt ha konsekvenser for statistikken (Tombs og Whyte, 

2015). Fravær og underrepresentasjon i statistikkene vil da kunne ha konsekvenser for den 

offentlige og politiske oppfatningen av lovbruddenes alvorlighetsgrad (Davies et al. 1999). 

Som et resultat forblir foretakene utenfor rekkevidde for de tradisjonelle rettsprosedyrene. Og 

selv om de er involvert i formelle straffeprosesser, vil de sjelden bli ansett som «ekte 

kriminelle», sier Tombs og Whyte (2016).  

Jeg har lenge undret meg over hvorfor opinionen ikke har reagert på denne ulike tilnærmingen 

til foretakskriminalitet spesielt og til næringslivets kriminalitet generelt. Derfor utfordret jeg 

intervjupersonene til å reflektere også rundt dette. I denne sammenhengen presenterte jeg dem 

for en oversiktstabell med eksempler på skader, reaksjoner og kostnader for 

arbeidsmarkedskriminalitet sammenliknet med de tradisjonelle lovbruddene vold og drap (se 

vedlagte intervjuguide). Intervjuguiden og denne tabellen ble sendt til intervjupersonene i 

forkant av intervjuet.  

Et av de regionale verneombudene mente at arbeidsmiljøloven i utgangspunktet er laget for 

snille mennesker, uten tanke på kjeltringer. At det virker som om forutsetningen har vært at 

alle arbeidsgivere er lovlydige. «Og når en lov tar utgangspunkt i at alle i samfunnet er 

lovlydige, så er det lett for kjeltringene å finne smutthullene. Man tar ikke høyde for det. Og 

så er det regjeringen som forandrer lovene, ikke Stortinget i så måte, det er regjeringen som til 

enhver tid forandrer dem. Og det har skjedd forandringer opp gjennom tidene, og det som er 

den groveste forandringen er midlertidig ansettelse». Domstolrepresentanten sier også noe om 

arbeidsmiljølovens formål i denne sammenhengen. At hovedformålet tross alt er et fullt 

forsvarlig arbeidsmiljø.  

«Og det er det fort å glemme, det er en tendens i dag til å snakke om rettssikkerhet for 

de som er subjekter for loven. Men det er faktisk lovens objekter, her arbeidstakerne, 

som er de som i utgangspunktet skal ha rettssikkerhet. Selvsagt må man ha en solid 

straffeprosess, og så videre, men det er sterke krefter som vil tale arbeidsgivernes sak, 

da. Så det blir fort en dreining den veien, som jeg ikke synes er riktig og som ikke var 

politikernes hensikt når de vedtok loven». 
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På mitt spørsmål om et historisk preget syn på om arbeidsgivere som samfunnsnyttige 

«arbeidsplassprodusenter» i realiteten gir dem straffefrihet eller lave straffer, viser 

domstolrepresentanten blant annet til dommen i Kings Bay-saken fra 1964 i Ny Ålesund. 

Saken ble henlagt mot den ene personen som ble siktet for å ha unnlatt å gi nødvendig 

sikkerhetsopplæring. Begrunnelsen var at vedkommende hadde lagt ned et enormt arbeid i 

virksomheten – «med ringe takk for tungt strev». Dette sto i riksadvokatens begrunnelse for å 

gi påtaleunnlatelse, og at dette bærer preg av en amnestitanke. Et annet eksempel 

domstolrepresentanten presenterte i denne sammenhengen, er bedriftslederen som selv 

oppsertifiserte en kran til å løfte fem tonn mer enn tillatt, noe som førte til kranvelt og død. 

Lagmannsretten, som ga betinget fengsel, uttalte at i dette konkrete tilfellet har den daglige 

lederen satt økonomi foran arbeidstakerens sikkerhet. Lagmannsretten uttalte også at det 

foreligger opplysninger om at daglig leder stort sett er en ansvarsbevisst arbeidsgiver. Dette 

mener domstolrepresentanten er en klassejuss-konstruksjon.  

«Jeg mener å ha sett spor i rettsavgjørelser av at man sier at det er ok, at 

vedkommende ikke jobber bare for seg selv, men for samfunnet og legger ned et stort 

arbeid. Da kan man spise noen kameler i form av ulykker av og til. Jeg tror det er 

riktig, ja. At det er en klassepreget tanke i sammenheng med en historisk tradisjon».  

Videre sier han at mange dommere, tradisjonelt sett, har kjent og har hatt et godt forhold til 

industriledere. Noen har nok ment at noen ulykker må aksepteres i framskrittets tegn, og at 

slike tradisjoner er seiglivet. Også Reiman og Leighton sier noe om et slikt klasseperspektiv:  

«With upper-class lawbreakers, the authorities prefer to sue in civil courts for damages 

or for an injunction rather than treat the wealthy as common criminals. Judges have, 

on occasion, stated in open court that they would not make criminals of reputable 

businessmen. One would think it would be up to the businessmen to make criminals of 

themselves by their actions, but, alas, this privilege is reserved for the lower classes» 

(Reiman og Leighton 2016, side 133). 

I tiden etter andre verdenskrig, er det blitt lagt sterk vekst på å skape arbeidsplasser. 

«Arbeidsplassprodusenter» har opplevd at myndighetene har lagt forholdene til rette for deres 

virksomhet, og i mindre grad kontrollert hvordan virksomhetene drives. I kapittel 4 viste jeg 

til tilsynsmeldingen i 2002 (St.meld.nr. 17, 2002-2003), som hadde en klar visjon om at 

statlig reguleringspolitikk skulle legge til rette for et velfungerende markedsbasert samfunn. 

Det ble også vist til at denne meldingen fastslo at tilsynsaktivitet ikke skulle være til hinder 
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for næringsutvikling (Helleren 2005). Dette er faktorer som gir støtte til utsagnene til 

domstolrepresentanten. 

En av de intervjuede var også opptatt av ulik behandling av leverandørene i en 

leverandørkjede. I mange tilfeller blir underleverandører «rett og slett presset til å bli useriøse 

for å holde seg i live». Det er disse som inngår arbeidsavtalene, som ikke klarer å betale 

skatter og avgifter og som igjen «raner» sine egne ansatte. Det er de som blir «rana» av 

hovedentreprenøren, som kommer i kontrollørenes søkelys. Kontrollørene går ikke etter de 

som presser underleverandørene, de som sitter igjen med fortjenesten, som går med store 

overskudd, får masse jobber og som deler ut store bonuser. Han bemerker at dersom du er en 

norsk underleverandør, har stor inntjening og bygger deg en slottsvilla i Thailand, så blir du 

ansett som vellykka gründer. Den litauiske underleverandøren som tjener godt og som bygger 

seg slottsvilla i Vilnius, mistenkes raskt for å tilhøre mafiaen. 

Et av verneombudene så grundig på tabellen jeg sendte ham sammen med intervjuguiden. 

Han mente at 590 arbeidsrelaterte dødsfall i 2013 er et for lavt tall. «Hvis du føyer til 200 som 

begår selvmord i arbeidsrelatert mobbing, 400 dødsfall som resultat av kjemisk helsefare, og 

rundt 2-300 som dør av asbest hvert år. Og så har du alt det andre som er uklart». Han 

forteller videre om polakken som kjørte seg i hjel fordi han ble truet på jobben, et 

trafikkselvmord som skjedde en morgen verneombudet var på vei til jobb. Han mener også at 

kostnadsanslaget i tabellen min ganske sikkert kan ganges med to. Han forteller at det fleipes 

med at hvis du skal ta livet av noen, så bør det gjøres i arbeidssammenheng. Da er 

konsekvensen liten. En annen intervjuperson hadde en liknende formulering: «Ønsker du å ta 

livet av noen, ansett ham først. Hvis du er på kant med noen, og vedkommende tilbyr deg en 

jobb, bør du være ytterst forsiktig». Disse to utsagnene, med samme poeng, men med 

forskjellig ordlyd, gir et signal om at klassejuss og vrengebilder (Reiman og Leighton 2016) 

er et diskusjonstema blant tillitsvalgte og verneombud. 

Intervjupersonen fra politiet responderte på sammenlikningen mellom arbeidsskadedødsfall 

og drap på denne måten: «Arbeidsskadedødsfall er ganske enkelt ikke så brutale. At noen dør 

i en arbeidsulykke, er ikke så brutalt som når noen får en kniv i ryggen». Han forteller om et 

arbeidsskadedødsfall, en arbeidstaker på et slakteri som falt ned i en kjøttkvern. Slike saker 

får en liten avisnotis, for så å bli glemt, mens utelivsvold får avisoverskrifter i flere dager. 

Uttalelsene hans samsvarer med Reiman og Leighton (2016) og deres poeng om at 

arbeidsskadedødsfall får liten omtale sammenlignet med drap. I likhet med Reiman og 

Leighton, stiller jeg meg undrende til hvilken kroppsskade som er mest skremmende. Dette 
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tilfellet er kanskje ikke det mest illustrerende, men skader påført i en arbeidssituasjon kan 

være like skremmende som gatevold. 

Skadevirkningene og skadepotensialet for ofrene for sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminalitet ble understreket av alle intervjupersonene. Men hele 

intervjugruppa løftet også frem skadene og farene for samfunnet som helhet.   

Det var bred enighet i intervjuutvalget om at arbeidsmarkedskriminaliteten og sosial dumping 

er samfunnsskadelig. En av de tillitsvalgte påpekte at den norske arbeidslivsmodellen trues, 

ikke bare i byggebransjen, og at arbeidsmarkedskriminaliteten sprer seg til andre bransjer. 

«Organisasjonsgraden svekkes på begge sider, partssamarbeidet svekkes, konkurransen blir 

usunn og tvinger seriøse over i en gråsone – og da gjerne via underentreprenører». Spesielt de 

intervjupersonene som hadde operative roller ute på byggeplassene, påpekte at den tilliten 

som har vært framtredende i arbeidslivet, forvitrer. En av Arbeidstilsynets representanter kalte 

det et kultursjokk, at man ikke lenger kan tro på det folk sier. «Fordi vi har jo vært vant til å 

møte folk med tillit, og regner ikke med at den som er veldig hyggelig og smiler, er pen og 

ren – at den personen lyver deg rett opp i ansiktet. Men det er tilfellet». Samme intervjuperson 

mente at samfunnskostnadene ikke bare er mindre skatteinntekter, men at man får et helt 

annet arbeidsliv for store grupper. Ulikhetene og lønnsforskjellene øker. En av de tillitsvalgte 

sier at de stadig oftere møter jurister i lokale forhandlinger om innleie av arbeidskraft, og at 

dette er ukjent i deres verden fordi partenes rolle har vært basert på tillit og ikke juss. Å bytte 

ut tillit med juss vil påføre arbeidslivet og samfunnet store kostnader. Dette utsagnet 

samsvarer med litteraturen presentert i kapittel 4, og påpeker at tillit gjør økonomien og 

arbeidslivet mer effektivt. Dette begrunnes i at man sparer inn mye av den tiden som ellers 

blir brukt til kontroll og administrasjon (Bungum et al, 2015, Bjørnstad 2016).  

Også samfunnsskader i form av lavere kvalitet og dårligere produktivitet nevnes av flere 

intervjupersoner. Pekeledelse (detaljledelse), færre fast ansatte og lavere kompetansenivå 

hevdes nødvendigvis å måtte føre til dårligere produktivitet, samtidig som det investeres 

mindre i utviklingsarbeid. De regionale verneombudene forteller om uisolerte hyttevegger, 

våtrom med plastposer som erstatning for våtromsmembran, lokal byggekontroll som er 

erstattet av sentral papirgodkjenning av bygninger, hvor arbeidet er satt bort til andre uten at 

entreprenøren som gjør papirarbeidet noen gang har satt sin fot på byggeplassen eller har sett 

den ferdige bygningen. Det nevnes ferdige moduler og enheter som importeres uten 

tilstrekkelig kontroll med materialbruk, standard osv. Et av de regionale verneombudene, som 

selv er fagmann, spør retorisk:  
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«Hvordan er det med norsk byggeteknisk standard, følger de kravene? Et prosjekt i 

området her, gnistene sprutet av det elektriske anlegget til de fikk tørket opp, eierne 

sliter med sopp og råte, og det har kosta mer i ettertid enn det kostet å sette det opp. 

Det kom jo ferdig! Er isolasjonen det samme som Glava og Rockwool her hjemme? Er 

det elektriske godkjent, og i tilfelle av hvem? Hva med tetningskravene? Hvem gir 

godkjenning?»  

Dette, mener han, er en situasjon som kan medføre store kostnader som forsikringsselskaper 

og samfunnet må betale for i neste omgang.   

At arbeidsgivere har en beskyttet rolle, spesielt gjennom dereguleringer og tilrettelegging for 

næringsvirksomhet, påpekes flere ganger, og bakes også inn i responsen på flere av temaene i 

intervjuguiden. En av de tillitsvalgte nevnte de «nye» arbeidsgiverne som har dukket opp; 

nemlig gründerne. Også myndighetenes og næringslivets dyrking av entreprenørskap påpekes. 

De skal liksom ikke røres. «Det er jo bare tull. Et tømrerselskap med ti ansatte som fungerer 

helt fint, skal helst deles opp og bli ti enkeltmannsbedrifter – da er det plutselig mer stas. Det 

er helt feil å sette likhetstegn mellom entreprenørskap og innovasjon». De tillitsvalgte, en av 

intervjupersonene fra Arbeidstilsynet og begge verneombudene påpeker at etableringsretten er 

hellig og har blitt en ideologi i seg selv, ikke minst fordi terskelen for etablering er senket. En 

av disse mente at det burde være en sertifiseringsordning for arbeidsgivere.  

«Når du starter en bedrift, er du plutselig gründer. Og gründere vil vi ha. De skal 

skaffe arbeidsplasser. Du skal ha lov å prøve deg. Men du får ikke lov å kødde med 

elektro, våtrom og store bygg. Det kan bli brann, vannskader og sammenraste hus. 

Men du må gjerne ansette 100 mann, og så prøve deg litt på dem. De kan komme i 

økonomisk uføre og miste jobbene, men mennesker er det lov å sjonglere med, uten å 

kunne noe som helst».  

På mitt spørsmål om den ulike håndteringen av arbeidsmiljøkriminalitet og tradisjonell 

kriminalitet diskuteres blant kolleger, fikk jeg bekreftende svar fra flertallet i intervjugruppa. 

En av de tillitsvalgte svarte:  

«Selvfølgelig. Fordi våre tillitsvalgte der ute ser det perverse som skjer. Trusler, vold. 

Alt ser de. Og de ser at de slipper unna med det, og det føles like urettferdig som å se 

at noen slipper unna med vold på gata. Så det blir diskutert, og da gjerne i 

betydningen: hvorfor kan ikke myndighetene bli kvitt denne kriminaliteten? Hvor er 
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politiet når vi trenger dem? Dette kan bli del av et større problem og skade tilliten til 

myndighetene, tilliten til arbeidslivet, tilliten til eliten, tilliten til eierne». 

Det skilles gjerne mellom alminnelig rettsoppfatning og informert rettsoppfatning (Eide, 

2010). Henvisninger til den alminnelige rettsoppfatning er ofte basert på mer eller mindre 

velbegrunnede antagelser, og at mange mennesker faktisk ikke har noen bestemt oppfatning. 

Når noen kriminalitetsformer ikke omtales i medier, ikke finnes i statistikker og blir oppfattet 

som ulykker og ikke lovbrudd, vil naturlig nok oppfatninger av denne kriminaliteten ikke 

være utbredt. Med informert rettsoppfatning menes den oppfatningen man får på grunnlag av 

tilgang på informasjon om selve handlingen, involverte personer og omstendigheter rundt 

handlingen (ibid). Mye tyder på at intervjupersonene – alle informert om aktører, 

omstendigheter rundt lovbruddene og hvordan arbeidsmiljølovbruddene skjer – har 

refleksjoner om ulik behandling av disse lovbruddene sett i forhold til for eksempel 

voldslovbrudd. Mer enn halvparten av intervjupersonene, særskilt de med operative roller, 

uttrykker manglende tillit til håndteringen av disse lovbruddene. En økende medieomtale og 

den offentlige debatten rundt sosial dumping de siste 2-3 årene tyder på at også opinionen i 

økende grad stiller spørsmålstegn ved kontroll- og rettsinstansenes evne til å håndtere 

arbeidsmarkedskriminaliteten. Samtidig har flere frivillige organisasjoner engasjert seg som 

talerør og hjelpere for ofre for arbeidsmarkedskriminalitet, noe som også kan være et tegn på 

at myndighetenes håndtering ikke oppfattes som akseptabel og tilstrekkelig. 

Det er naturlig da å anta at når gapet mellom opinionens forventninger til bekjempelse av en 

kriminalitetsform og myndighetenes faktiske evne til kriminalitetsbekjempelse øker, vil 

tilliten opinionen har til myndighetene avta. I tillegg til at kunnskapen om 

arbeidsmarkedskriminaliteten i opinionen er lav grunnet lovbruddenes manglende synlighet, 

kan også opplevelse av manglende effektivitet fra politiets side, redusere forventninger. Dette 

kan påvirke både dem som er godt informerte og dem som i mindre grad har kunnskap om 

denne kriminaliteten. Flertallet i intervjugruppa kritiserer politiet for manglende kompetanse, 

og etterlyser kompetanseheving. Men profesjonalisering som ensidig fokuserer på å avdekke 

kriminalitet kan som konsekvens øke avstanden mellom politiet og innbyggerne (Gundhus 

2010). Det vises også til en fare for at profesjonalisering medfører «kontroll, ekskludering og 

overvåkning av enkeltgrupper og individer som i utgangspunktet er marginalisert» (ibid, side 

149). En av informantene påpeker en slik fare. Hans inntrykk er at kontroll utøves mot og 

marginaliserer dem som befinner seg nederst i leverandørkjeden. Profesjonalisering i arbeidet 

med bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet har blant annet resultert i etablering av et 
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analysesenter. Men samtidig er det etablert et tverretatlig, formelt samarbeid mellom politiet 

og tilsynsetatene. Det virker dermed som om myndighetene ikke ensidig fokuserer på 

profesjonalisering, men kombinerer to ulike tiltaksformer som begge kan bidra til å tette et 

tillitsgap. Slike tiltak kan også bidra til å redusere graden av marginalisering. Men det finnes 

ikke breddestudier som belyser situasjonen for ofrene for arbeidsmarkedskriminalitet, og det 

er dermed vanskelig å si noe om hvilken dialog politi og tilsyn faktisk har med ofrene. Politiet 

får skarp kritikk blant annet av riksrevisjonen (Riksrevisjonen 2016b) og i påtaleanalysen 

(NOU 2017:5) God dialog nevnes i faglitteraturen som en mulig strategi for å tette tillitsgap 

(Gundhus 2010). Men etter å ha tett fulgt mediedebatten det siste året, virker det som om 

politiet i mindre grad har fulgt en dialogstrategi, sammenliknet med skatteetaten, 

fagbevegelsen og Byggenæringens Landsforening.  

7.6. Kontroll, påtalearbeid og straff. 

Oppmerksomheten rundt arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping har økt, og som 

beskrevet ovenfor, rammer dette både arbeidstakere og samfunn. Denne utviklingen får også 

konsekvenser for både kvalitet og produktivitet. Dette resulterer i skader og kostnader som er 

langt høyere enn for tradisjonelle former for kriminalitet. Disse kostnadene og skadene er 

beskrevet også i kapittel 4 (Bjørnstad 2016, Hem et al 2016, Christensen 1997). Omfanget av 

kriminaliteten og situasjonen i byggenæringen skyldes, ifølge intervjupersonene, mangler ved 

tilsyn, mangler ved kontrollen og/eller mangler ved påtalemyndighetenes og rettsapparatets 

oppfølging. 

7.6.1. Tilsyn og kontroll 

Kontroll utøves på flere ulike nivåer, og kontroll skjer både på uformelt og formelt vis. 

Kontroll på den enkelte arbeidsplass preges av arbeidslivets lover, avtaler og regler – en 

kontroll, som mange i intervjugruppen påpeker, er redusert samtidig med at 

organisasjonsgraden har sunket. På arbeidsplasser hvor både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden er organisert, er det etablert kontrollformer gjennom samarbeidsorganer, 

verneombud og tillitsvalgte. Men som tidligere omtalt, kan hysjkultur og fryktkultur adopteres 

av alle typer aktører på en byggeplass og dermed vanskeliggjøre både formelle og uformelle 

kontrollformer. Noen kontroller, som følge av lov- og regelverk, skal utøves av byggherrer og 

hovedentreprenører, i tillegg til de rene formelle kontrollene utført av tilsyns- og 

kontrollmyndighetene.  
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Intervjupersonene var alle opptatt av sviktende kontroll av byggenæringen, og pekte spesielt 

på manglende kompetanse og kapasitet. Et av de regionale verneombudene var opptatt av at 

han og kollegene, med sin fagkunnskap, av Arbeidstilsynet henvises til å bruke tipstelefonen 

deres. Han mente at tilsynet i større grad burde nyttiggjøre seg fagkunnskap.  

«Proffmarkedet er blitt slik at det nå ikke finnes et eneste bygg av en viss størrelse der 

det ikke er kriminalitet involvert. Ikke et bygg. Vi avdekker og ser det flere ganger i 

uken, men vi har ikke ressurser til å gjøre noe med det. Og vi melder det videre. Det er 

ingen som gjør noe, det finnes ikke noe apparat i Norge som sier at dette skal vi gripe 

fatt i. De ber om å få tips både i Arbeidstilsynet og politiet, men det er dermed ikke 

sagt at det blir gjort noe. Så du blir av og til lei av å tipse også.» 

Politiets representant påpekte foretakenes ansvar for egenkontroll, og presenterte et skille 

mellom samfunnsoppdrag og samfunnsansvar. Offentlige byggherrer har et samfunnsoppdrag 

som favner videre enn de private foretakenes samfunnsansvar. Offentlige byggherrer handler 

på vegne av fellesskapet og med grunnlag i fellesskapets midler. Samfunnsansvar innebærer 

som et minimum at man følger lover og regler og betaler riktig skatt. Men at det også 

«handler om å vite hvem man har i hus, at man kjenner sin underleverandør», sier han. Noen 

av intervjupersonene er mer konkrete, og mener at det er viktig å ha virksomhetsledere som 

kan si noe mer enn at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig, og at arbeidsgiveransvaret 

også er et samfunnsansvar. Dette ansvaret må innebære å tilegne seg en viss kompetanse før 

man tar ansvar for mange menneskers sikkerhet og disse menneskenes grunnlag for 

livsopphold. Når man ansetter mennesker uten kompetanse, burde man for eksempel også ha 

ansvar for å tilby disse menneskene kompetanseutvikling. Dette gjøres i liten grad, mener 

intervjupersonene med nær tilknytning til byggeplasser.  «Alle foreningene innenfor 

byggfagene i Oslo arrangerer svenneprøve eller fagprøvekurs for medlemmer. Og da er det 

som regel utlendinger, men ikke bare det. Vi ser jo at det ikke er fagforeningenes oppgave å 

gjøre det, men det er ingen andre som gjør det», uttaler en av de tillitsvalgte. 

Politiets representant mener at risikoen for å bli oppdaget er liten og at straffenivået er for lavt 

til å ha en reell avskrekkende effekt. Mange høyesterettsdommer i arbeidsmiljøsaker viser 

nettopp til allmennpreventive hensyn som viktige og sentrale (Hansen, 2010). Økonomisk 

motiverte lovbrudd skjer gjerne når gevinsten fra et lovbrudd oppveier eller vurderes som 

større enn risikoen for å bli oppdaget og straffet (Sutherland, 1940, Andenæs, 1952).  Men for 

at lover skal ha en avskrekkende effekt, må sannsynligheten for å bli kontrollert og oppdaget 

både være på et visst nivå, være effektiv og allment kjent. Da vil allmennprevensjonen også 
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kunne fungere sosialt hindrende, i tillegg til å ha en moralsk utdannende effekt, noe som kan 

være vel så viktig som den avskrekkende effekten sett fra lovgivernes ståsted (Andenæs, 

1952). Mange av intervjupersonene påpeker, i likhet med Davies m.fl. (1999), at det er 

manglende oppmerksomhet rundt, og mangelfull kompetanse om, 

arbeidsmarkedskriminaliteten, både blant innbyggerne og blant dem som skal være eksperter 

på området. Braithwaite (1993) hevder at økonomisk motiverte lovbrytere ofte risikerer mer 

gjennom sine lovbrudd enn tradisjonelle lovbrytere på grunn av sine sosiale posisjoner, og at 

fallet på den sosiale rangstigen blir forholdsvis større ved eventuell oppdagelse og straff. 

Derfor, mener Braithwaite, vil en offentliggjøring av slike lovbrudd (shaming) ofte ha en 

avgjørende allmennpreventiv tilleggseffekt. I redegjørelsen ble det påpekt at 

Arbetsmiljöverket i Sverige offentliggjør domsavgjørelser og navngir de dømte foretakene på 

sine nettsider (Bäckman, 2013). I Norge er man derimot ekstremt opptatt av foretakenes 

personvern, en beskyttelse som spesielt intervjupersonen fra byggenæringen sterkt kritiserer. 

Dette gjelder for eksempel manglende muligheter for kontrolletatene til å dele 

foretaksinformasjon seg imellom, og små muligheter for forbrukerne å velge bort illegale og 

uetisk legale virksomheter. Foretakene tiltros arbeidsgiveransvar, og dermed ansvaret for 

arbeidstakernes sikkerhet. De produserer varer og tjenester vi er avhengige av, som er til vår 

fordel, men som også kan påføre oss store skader og farer (Tombs og Whyte, 2016). Derfor 

kan denne vektleggingen av personvern for foretak ha en uheldig, kriminogen effekt. Når 

lovbruddene overses og forblir usynlige, bør det resultere i en særskilt plikt for myndighetene 

til å informere om, og å hindre farer og skader for befolkningen generelt, og arbeidstakere og 

forbrukere spesielt.  

Tilsyns- og kontrollkompetanse 

Arbeidstilsynets representant hevder at Arbeidstilsynet ikke er konstruert for å hindre 

økonomisk kriminalitet, og skatteetatens representant sier at etaten ikke har direkte 

forebyggende oppgaver i sin portefølje. To av intervjupersonene påpekte muligheten for å 

skille kontrollrollen fra veileder- og dialogrollen. En av intervjupersonene antyder muligheter 

for å gi tilsynene etterforskningshjemler og/eller påtalehjemler, nettopp på grunn av politiets 

manglende kompetanse og kapasitet. Hun sier at det er ressurskrevende å anmelde, at arbeidet 

gjøres to ganger, og at det er demotiverende å «anmelde for lager». «Mange land skjermer 

ressursene slik at du enten får et finanspoliti, eller en egen del av skatteetaten som får helt 

egne hjemler. Tilsynsetater i noen andre land har fått alle politiets hjemler. Om ikke 

påtalehjemler, så i hvert fall i etterforskningshjemler. Norge har Europas bredeste portefølje 
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til politiet. De har alle etterforsknings- og påtalehjemlene. Og samtidig skal de prioritere.» 

Dette er en mulig løsning som også drøftes i NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden – 

Påtaleanalysen. Denne offentlige utredningen drøfter mulighetene til å gi tilsynene noen av 

politiets hjemler, spesielt nevnes etterforskningshjemlene. At dette drøftes, underbygger 

problemene intervjupersonene påpeker, og at problemene er blitt så store at slike dyptgripende 

strukturelle endringer faktisk vurderes i et offentlig dokument. Intervjupersonen fra 

skatteetaten uttrykker frustrasjon over at det ikke skjer noe med skatteetatens anmeldelser, 

derfor bruker hun uttrykket «anmelde for lager». Både skatteetaten og politiet forbereder 

samme sak, og arbeidet gjøres dermed ofte to ganger. Informantene med operative roller 

uttrykker manglende tillit til Arbeidstilsynets kompetanse og kapasitet, ved to tilfeller gjøres 

dette eksplisitt. Arbeidstilsynet skal ivareta to roller, kontrollørrollen og veilederrollen. Funn i 

datamaterialet gir grunnlag for å hevde at noen av tilsynsobjektene vet å utnytte denne 

rollekonflikten, og benytter en «uvitenhetsstrategi» med håp om å havne i tilsynets 

veiledningsspor. Ved å skille kontroll- og veilederfunksjonen, kan det bli lettere å rendyrke og 

profesjonalisere begge disse funksjonene. Neste skritt vil da være å vurdere om også 

Arbeidstilsynet kan tilføres etterforskningshjemler. 

Intervjupersonene med direkte erfaringer fra byggeplasser påpeker også at inspektørenes 

bransjeerfaring er blitt dårligere. De kritiserer Arbeidstilsynets fremdyrkning av generalister, 

at den enkelte inspektør skal gjøre tilsyn i vidt forskjellige bransjer. Behovet for erfaring og 

øvet blikk for avvik er ifølge dem ekstremt viktig. Dette kan sammenliknes med Liv Finstads 

beskrivelse av politiblikket, at det å identifisere et avvik har både med kompetanse og erfaring 

å gjøre; altså i dette tilfellet - et byggeplassblikk. De tillitsvalgte og de regionale 

verneombudene påstår at Arbeidstilsynet lider av mastersyke, at kravene til ansettelse av 

inspektører er feilslått. Et av verneombudene eksemplifiserer med egen erfaring:  

«Jeg hadde to ingeniører på arbeidsmiljøkurs nettopp, og jeg spurte hvor mye de hadde 

lært om HMS før de kom. De svarte: ingenting. Det er klart at dersom de som skal 

lede oss ikke en gang har grunnkompetanse i HMS, så har de slettes ikke kompetanse 

til å se hvilke lover og regler de skal følge. Da jeg fortalte hvilket ansvar de har etter 

arbeidsmiljølovens bestemmelser, så ble de overrasket. Ingen hadde fortalt dem det. 

Dersom de hadde opplevd at noen falt ned og hadde fått en alvorlig skade før de kom 

på mitt kurs, ville disse menneskene kunne blitt dømt fordi de ikke visste om sitt eget 

ansvar. Det skremmer meg. Før, når man utdannet folk innen bygg og anlegg, var 

ingeniøren kostehjelp i flere sesonger, og måtte dokumentere flere måneders erfaring 
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fra byggeplasser. I dag er det ensidig krav til karakterer. 24 år gammel, og du får 

lederoppgaver.»  

Samme regionale verneombud forteller om fulle klasser på HMS-kursene for 7-8 år siden, 

men at det nå er det bare 2-3 virksomheter som melder på arbeidstakerne sine.  

I tillegg påpekes stor variasjon i kompetansen i Arbeidstilsynet. «Det er vilkårlig hvordan 

saker blir behandlet. Noen distrikter tar noen saker, andre distrikter tar andre. Det blir for 

dumt at det er lov å gjøre noe på Voss og noe annet på Geilo. Men sånn har det vært. Det har 

vært mye unnvikenhet, gang rundt grøten og vanskelig å ta opp problemer. Og da snakker vi 

om problemene rundt sosial dumping. Det sies at du må ha mastergrad for å bli inspektør i 

Arbeidstilsynet. De rekrutterte fra gulvet før, det gjør de ikke lengre.»  En av Arbeidstilsynets 

representanter påpeker imidlertid at lønnsnivået er det største hinderet for å kunne rekruttere 

gode byggingeniører.  Domstolrepresentanten uttaler at dersom du ikke er heldig med hvem 

som får saken i Arbeidstilsynet og politiet, så blir det ikke noe resultat. Dette beskriver 

vedkommende som et rettssikkerhetsproblem, og jeg kommer tilbake til dette senere i 

avhandlingen.  

At det kreves både kompetanse og erfaring for å gjøre gode tilsyn hva angår sosial dumping, 

gir en av intervjupersonene konkrete eksempler på. En seriøs arbeidsgiver vil gjerne være 

irritert og litt grinete over å bli forstyrret av et tilsyn. En mer diskutabel arbeidsgiver kan bli 

overstadig glad, komme med lovord om all tilsynsaktivitet, for deretter å stikke av med 

unnskyldning om «en syk mor eller en kjerring som skal føde.» Det er viktig å både ha erfart, 

og kjenne til, hele spekteret av ulike taktikker og framgangsmåter. Vedkommende 

intervjuperson beskriver også et tilsyn på en stor byggeplass med mange farer og mange 

kontrollpunkter, hvor inspektøren konsentrerte seg om skitne gulv i kontorbrakka. 

Byggenæringens representant vektla også behovet for god kompetanse på HMS, ikke bare hos 

inspektørene og ingeniørene, men også i yrkesfagutdanningen og hos arkitektene.  

Seks av intervjupersonene mener at det finnes en interessepyramide over 

kriminalitetsområdene og ulike typer lovbrudd, både i politiet og i Arbeidstilsynet. Når det 

gjelder arbeidsmiljøkriminalitet, havner sosial dumping nederst for begge parter. 

Menneskehandel, stillaser og arbeidsskader er viktigere enn sosial dumping. Dermed støtter 

de Michalowski (2016), Reiman og Leighton (2016) og deres beskrivelse av et forvrengt 

kriminalitetsbilde hos rettsvesen, kontroll- og påtalemyndigheter. Det blir påpekt av de 

samme 6 informantene at det derfor er mer stas å gjøre tilsyn hos de store virksomhetene som 
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tilbyr varme brakker og kaffeservering enn det er å gjøre tilsyn i bakgårder og i 

dagligvarebutikker. Sosial dumping betyr mye papirarbeid. «Er du dyktig og graver dypt nok, 

risikerer du å sitte med en jurist i måneder i en sak.» Men Arbeidstilsynet måles på antall 

tilsyn. Valget å ikke grave dypt kan derfor bli fristende, utfordringen blir å være komfortabel 

med å ikke gjøre noe. De største sakene med mange aktører og virksomheter risikerer dermed 

å ikke bli etterforsket eller bli henlagt – og dette er gjerne de sakene som involverer de største 

beløpene. Dette samsvarer med Reiman og Leightons Pyrrhic Defeat Theory, at status quo er 

det mest komfortable alternativet, og at det koster for mye å bryte med rutiner og inngrodde 

arbeidsmåter. 

Manglende profesjonalitet er et tegn på manglende kompetanse, og en intervjuperson hadde 

opplevd at Arbeidstilsynet i et distrikt hadde varslet aktuelle tilsynsobjekter om tilsyn som var 

ment å være uanmeldte. En tankeløs varsling er lite profesjonell, en bevisst varsling av et 

planlagt, uanmeldt tilsyn er i verste fall korrupsjon. Også overdrevent byråkrati ble påpekt av 

flere. Et regionalt verneombud kunne fortelle at instruksen for å ilegge overtredelsesgebyr var 

på hele 80 sider, at kunnskapen om gebyrene var liten, og at dette alene kunne være grunnen 

til at Arbeidstilsynet i så liten grad hadde tatt dette verktøyet i bruk. 

Manglende kontrollkompetanse gjør også at foretak og arbeidsgivere lettere kan ta i bruk 

juridiske virkemidler for å unngå reaksjoner, det blir enklere å føre en utmattelsesstrategi og 

uthalingstaktikk mot myndighetene. Dette påpeker både politiets representant og de regionale 

verneombudene. Domstolrepresentanten mener at juristene i Arbeidstilsynet er for lite 

handlekraftige. På utdypende spørsmål om uthalingsstrategier, så svarer intervjupersonen fra 

Økokrim med å påpeke at det er misforstått og unødvendig at Arbeidstilsynet avventer 

forvaltningsmessige skritt før de anmelder. «Hvis de mener det er et straffbart forhold, så bør 

de anmelde så fort som mulig. Og det er det viktig at Arbeidstilsynet er oppmerksom på.» Det 

framkommer av intervjumaterialet at Arbeidstilsynets saksbehandling aktivt treneres, ved at 

tilsynsobjekter venter til absolutt siste svarfrist og haler ut saksbehandlingstiden. 

Konsekvensen er i mange tilfeller at byggeprosjektet er ferdigstilt før noe form for vedtak er 

fattet. Økokrims representant påpeker her at i grove overtredelser kan anmeldelse leveres uten 

at man avventer en lengre saksbehandling. 

Mye av den faglitteraturen jeg refererer til (Tombs og Whyte, 2015, Reiman og Leighton, 

2016, Barak,2012, Bakan, 2004), beskriver utførlig hvordan foretakskriminaliteten begås. De 

mest sentrale stikkordene er konstruksjon av organisasjonsmodeller egnet for kriminalitet, 

ansvarspulverisering, uthalings- og utmattelsesteknikker. Barak beskriver disse teknikkene 
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etter å ha analysert erfaringene gjort etter Wall Street-skandalene. Foretakenes økende 

markedsdominans, og deres økonomiske evne til uthalingsstrategier, beskrives også. Av 

verdens 100 største økonomier er halvparten multinasjonale foretak. Disse har kapitalgrunnlag 

som overskrider mange staters BNP (Reiman og Leighton, 2016). Dermed har de økonomi til 

å kjøpe seg kompetanse for å finne smutthull i staters lovverk, og har kapital til å trenere 

rettslige prosesser. Et lite mindretall av foretakene som beskrives i denne faglitteraturen, blir 

straffet, og i disse tilfellene bruker de gjerne lang saksbehandlingstid som argument for 

straffereduksjon overfor domstolene. Disse tendensene avspeiler seg også i norsk faglitteratur 

om foretaksstraff (Høivik, 2012), hvor fokuset er på hensynet til foretakenes personvern, faren 

for dobbeltstraff og foretakenes menneskerettigheter. Det legges liten vekt på farene ved 

foretakenes dominerende rolle og de potensielle skadene foretakene kan forårsake for 

individer og samfunn. Det er foretakene som står i sentrum, ikke arbeidstakerne som 

arbeidsmiljøloven er ment å beskytte. Foretakenes strategier og teknikker i møte med kontroll, 

reaksjoner og straff beskrevet i faglitteraturen det refereres til, påpekes også hyppig av 

intervjupersonene. Det virker dermed som om de små foretakene adopterer noen av de store, 

multinasjonale foretakenes strategier i møtet med myndighetene. Informantene fremhever 

spesielt økt bruk av juridisk ekspertise og andre typer eksperter, uthalingsstrategier, 

«uvitenhet» i tillegg til at selskapsstrukturer benyttes som kriminelt verktøy. 

Tilsyns- og kontrollkapasitet 

Av intervjuene framgår det at tilsyns- og kontrolletatenes kapasitet er blitt dårligere det siste 

tiåret, men at skatteetaten har langt større kapasitet enn Arbeidstilsynet. De regionale 

verneombudene, de tillitsvalgte og domstolrepresentanten mener at Arbeidstilsynet er mindre 

ute på tilsyn enn før. Intervjupersonene med operative roller hevder alle at mye av 

tilsynsaktiviteten er rene papirtilsyn. Arbeidstilsynet er blitt tilført større ressurser, og økt 

antallet årlige tilsyn det siste tiåret. Dette redegjør jeg nærmere for i litteraturanalysen. Men 

samtidig har kriminaliteten økt i omfang, lovbryterne er blitt dyktigere, mer fleksible og mer 

profesjonelle (Kripos 2014). Dermed har kapasitet nødvendigvis ikke en direkte sammenheng 

med bevilgninger og antall årlige tilsyn. 

Det framgår av intervjuene, også fra intervjupersonene med administrative roller, at 

Arbeidstilsynet burde anmelde mer, og domstolrepresentanten mente at Arbeidstilsynet burde 

ha en plikt til å anmelde alle grove arbeidsmiljøbrudd. Å anmelde er å synliggjøre, og 

anmeldelser gir politiet grunnlag for å be om økte ressurser. Men Arbeidstilsynet avstår 

likevel ofte fra anmeldelser, og bruken av overtredelsesgebyrer er forsvinnende liten 
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(Riksrevisjonen 2016b). Domstolrepresentanten sier blant annet dette om Arbeidstilsynets 

praksis: «Det forutsettes av Riksadvokaten at Arbeidstilsynet bruker denne gebyranledningen. 

Men da forutsetter Riksadvokaten noe som ikke skjer. Og da hjelper det veldig lite. Da blir 

det hverken gebyr eller anmeldelse.» Fem av intervjupersonene stusser over de lave 

anmeldelsestallene når bruken av stans som virkemiddel er så vidt høy. Det å stanse pågående 

arbeid betyr at arbeidet utføres på en måte som er til fare for liv og helse. Dette er en alvorlig 

hendelse i seg selv, og burde logisk sett føre til flere anmeldelser. De tillitsvalgte og de 

regionale verneombudene reagerer også på manglende muligheter for informasjon om 

konsekvensene av og oppfølgingen av de tipsene de leverer inn.  

Samarbeidet som er etablert mellom tilsyns- og kontrolletatene og politiet, beskrives generelt 

som positivt, og dette samarbeidet har avhjulpet kapasitetsmangelen. Politiets representant og 

byggenæringens representant beskriver imidlertid splid mellom ansvarlige departementer 

(Finansdepartementet, Arbeids -og sosialdepartementet og Justis- og 

beredskapsdepartementet), og at Statsministerens kontor ikke tar koordineringsrollen i dette 

arbeidet alvorlig. Det foregår intern drakamp i dette samarbeidet på sentrene for tverretatlig 

samarbeid også (a-krimsentrene), i tillegg til en drakamp internt i skatteetaten, mener disse to 

av informantene. En av dem sier at mye av strategien mot arbeidsmarkedskriminaliteten er 

symbolpolitikk. Denne intervjupersonen mener at det ikke kan være snakk om storsatsing når 

for eksempel politiet er inne i dette samlokaliserte samarbeidet i Oslo med bare et halvt 

årsverk. Byggenæringens representant påpeker i tillegg at samarbeidshindrende taushetsplikt 

og manglende teknologiløsninger heller ikke er med på å øke tilsyns- og kontrollkapasiteten. 

Byggenæringens representant, domstolrepresentanten og et av de regionale verneombudene 

foreslo å ta i bruk en «parkeringsvaktmodell» for de enkleste tilsynene. Med det mener de at 

reaksjoner burde skje, og gebyrer ilegges, på byggeplassene i samme øyeblikk som 

overtredelser av lov- og regelverk ble oppdaget. Slike systematiske kontroller burde 

gjennomføres hyppig, mener de. På den måten vil man unngå uthalingstaktikker og at 

byggeprosjektet er over før byråkratiet hadde saksbehandlet seg ferdig. En slik modell vil 

også kunne frigjøre kapasitet til en grundig og rask saksbehandling av de mer alvorlige 

lovbruddene. Dagens situasjon er preget av at alle sakene behandles med samme 

forvaltningsmessige grundighet, og jeg tolker informantene dithen at det er ønskelig med en 

mer differensiert tilnærming avhengig av lovbruddenes alvorlighetsgrad. 
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7.6.2. Særskilt om politiets arbeid - med fokus på kompetanse og kapasitet 

Intervjupersonen fra Byggenæringens Landsforening og domstolrepresentanten var opptatt av 

sanntidsreaksjoner, også fra politiets side. Med det mener de at også politipatruljene i større 

grad ilegger gebyrer for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Spesielt gjelder 

deres forslag ileggelse av gebyrer i tilfeller av synlig, ulovlig arbeid i høyden. 

Byggenæringens representant mente at de mobile politipatruljene burde kunne slå ned på 

ulovlig, usikret arbeid i høyden, og ilegge gebyrer på samme måte som de ilegger gebyrer i 

trafikken. Han hevdet at dette svært sjelden skjer, fordi politiet hverken har kompetanse, eller 

har fått instrukser om å gjøre dette enkle grepet. Domstolrepresentanten påpekte, imidlertid, at 

dette gjøres i noen få politidistrikter. Han mente at dette burde gjøres i mye større utstrekning, 

men at slikt arbeid ikke prioriteres av politimestrene. Faremomentene ved arbeid som gjøres 

på byggeplasser er ikke del av allmennutdanningen, og ikke noe man automatisk reflekterer 

over når man passerer en byggeplass. Men politiutdanningen har liten oppmerksomhet rettet 

mot denne typen kriminalitet (Politidirektoratet 2013), også hensynet til deres egen sikkerhet 

er mangelfull. Dette ble påpekt av et av de regionale verneombudene da han fortalte om 

politiets brannetterforskere som jobbet på branntomter uten sikringsutstyr. Når utdanningen 

ikke inneholder grunnleggende kompetanse på arbeidsmiljøkriminalitet, og når heller ikke 

politimestrene prioriterer denne kriminaliteten kan man ikke vente at det skjer så mye fra 

patruljebilene, heller.  

En illustrasjon på politiets kompetansebrist er en historie et av de regionale verneombudene 

presenterte i intervjuet. Dette var en historie om to arbeidere som jobbet usikret på et tak 

fjorten meter over bakken. To patruljerende politibetjenter var i nærheten. Et verneombud 

kom til plassen, stanset arbeidet og ba arbeiderne om umiddelbart å komme ned fra taket. Den 

ene av arbeiderne gikk bort i et hjørne for å urinere. Dette ble observert av politiet, og et 

forelegg for urinering på offentlig sted ble ilagt. Det regionale verneombudet hadde følgende 

tørre kommentar: «Usikret arbeid i høyden har politiet liten kompetanse på, men pissing har 

de greie på.» Hvorvidt historien er oppdiktet, ble ikke diskutert nærmere, men poenget er i 

alle fall tydelig. Dette regionale verneombudet var rystet over omfanget av usikret, ulovlig og 

farlig arbeid i høyden. Han kommer over flere grove tilfeller daglig, er synlig frustrert over 

realitetene da han viste meg noen få av de flere tusen bildene han hadde lagret på pc-en. 

Politiets representant hevder imidlertid at sikkerhet og ulykker prioriteres høyt i politiet, til 

forskjell fra for eksempel allmenngjøringssaker. Virkelighetsbildet mellom informantene med 

administrative roller og informantene med operative roller, er innholdsmessig ikke 
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vesensforskjellig. Men erfaringene fra informantene i den operative gruppa preges av at de er 

rystet over lovbruddsomfanget og av egne erfaringer. De får daglig nye inntrykk og nye 

erfaringer. Intensiteten i framstillingene deres og ordvalgene, tyder på dette. 

Intervjupersonene med operative roller var spesielt opptatt av at også politiet må settes i stand 

til å matche lovbryternes kompetanse. Særskilt gjelder dette kompetanse på 

arbeidsmarkedskriminalitetens gråsoner og sosial dumping, hvor det opereres både legalt og 

illegalt. Politiet må bygge egen, ny kompetanse på arbeidsmarkedskriminalitet - på samme de 

skaffer seg ny kompetanse på nettkriminalitet, sier en av de tillitsvalgte. Men at alle 

arbeidsmiljøsakene er vanskelige og krever omfattende kompetanse, er ikke noen i 

intervjugruppa enige i. Mange av sakene er enkle, mener domstolrepresentanten, Økokrims 

representant i intervjugruppa sier at politiadvokatene rundt om i landet ikke alltid har 

spesialkompetanse til disse sakene. En satsing på kompetanse vil bety både bedre og mer 

effektiv saksbehandling hos politiet. Domstolrepresentanten påpeker manglende 

kompetansemiljøer ute i distriktene, og at arbeidet med bekjempelse av 

arbeidsmarkedskriminaliteten burde inkluderes i økoteamene som er etablerte i flere av 

politidistriktene. I tillegg burde distriktene hatt spesielt kompetente jurister til å ta seg av disse 

sakene. De fleste sakene er enkle og mange av disse igjen, kan løses raskt ved å gi gebyrer på 

stedet. Utfordringen er kompetanse og kapasitet til å håndtere de større og mer komplekse 

sakene. Flere av intervjupersonene og litteratur på området (Hansen 2010, Slapper 2013, 

Alvesalo og Whyte 2007) påpeker at kompetansemiljøer i politidistriktene må bygges opp 

og/eller forsterkes. Et problem som påpekes særskilt av både de tillitsvalgte og de regionale 

verneombudene i intervjugruppa, er økende bruk av advokater og andre profesjonelle hjelpere 

fra lovbryternes side. Ved å inkludere arbeidsmiljøsakene i politidistriktenes øko-team kan 

man bedre imøtegå denne utviklingen, mener domstolrepresentanten. Møter med advokater er 

daglige hendelser for øko-teamene, og de kan håndtere dette uten større problemer. For en 

nyutdannet jurist med eneansvar for arbeidsmiljøsaker i et lite distrikt, vil saken se helt 

annerledes ut.  

Politiet må prioritere mellom mange alvorlige kriminalitetsformer. Riksadvokaten sender 

hvert år ut et rundskriv (Rundskriv nr.1, 1996) som er et pålegg for statsadvokatene og politiet 

om hva som skal prioriteres, sier domstolrepresentanten. «Og der står jo 

arbeidsmiljøkriminalitet, og etter hvert arbeidsmarkedskriminalitet, alltid nevnt. Og det står 

gjerne at alvorlig kriminalitet av denne typen skal prioriteres, og at sakene skal bli behandlet 
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raskt og grundig. Det er liksom essensen i det. Det innskrenker jo politiets skjønn. Problemet 

er at politiet ikke følger de retningslinjene, etter mitt skjønn.»  

Intervjupersonen fra skatteetaten er spesielt opptatt av politiets henleggelsespraksis med 

grunnlag i manglende kapasitet: «Skatteetaten synes det er problematisk. At man anmelder på 

store saker, og så blir det henlagt med bakgrunn i kapasitetsgrunner. Da virker en anmeldelse 

mot sin hensikt. For du får du ingen sanksjon, men en henleggelse.»  

En av intervjupersonene som jobber på administrativt nivå, antyder at det ikke gjøres mer for 

å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet fordi man er redd for at balansen i kontroll- og 

påtalearbeidet forrykkes, og at man er tjent med «så og så mye svart økonomi i landet». 

Vedkommende sier at politiets viktigste oppgave er å opprettholde en illusjon om at man har 

kontroll. Forrykning i balansen mellom tilsyns- og kontrolletatenes og politiets 

arbeidskapasitet er også tidligere nevnt. Dersom tilsyns- og kontrolletatene blir mer effektive 

og anmelder mer enn de gjør i dag, vil politiets situasjon og omdømme i disse sakene bevege 

seg fra vondt til verre. Det er en gjensidig avhengighet mellom politiet og tilsynsetatene. Økte 

ressurser til en etat, vil skape utfordringer for en annen etat, som ikke får tilgang til friske 

midler. Dette ble påpekt også i litteraturanalysen, hvor særskilt problemet med gebyrstørrelse 

ble påpekt (Lingås 2016). Det er vedtatt straffeskjerpelser for arbeidsmiljølovbrudd, en 

straffeskjerpelse som også berører gebyrenes størrelse. Men Arbeidstilsynet kan ikke øke 

gebyrene alene, uten at disse harmonerer med størrelsen på politiets og domstolenes bøter. 

Intervjupersonen fra Økokrim er opptatt av at mange av sakene har internasjonale 

forgreininger. Dermed er Økokrim avhengige av oversettelser av dokumenter, forhør osv. 

Derfor er de avhengige av oversetterkapasitet og tolkning. Økokrim må benytte private 

translatører og oversettere, noe som er dyrt og gjør sakene ekstra ressurskrevende, og har 

konsekvenser for kapasiteten. «Du kan tenke deg å gå gjennom et databeslag på flere tusen 

sider på et språk du overhodet ikke skjønner, og du må rett og slett ha språkhjelp for å gjøre 

det. Eller gjennomføre avhør med polakker, for eksempel, som må gjøres med tolk, det er 

veldig ressurskrevende og tidkrevende.» Vedkommende intervjuperson mener at det burde 

komme på plass et offentlig tilbud og tilgang til oversettelse og tolkning som Arbeidstilsynet, 

politiet og påtalemyndigheten kunne benytte seg av, for slik å bli uavhengige av å måtte hente 

disse tjenestene i det private markedet. En løsning som vil øke effektiviteten og ha en 

avskrekkende funksjon.  
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7.6.3. Reaksjoner og straff 

En av de tillitsvalgte uttaler at det norske arbeidslivet er basert på tillit, og at dette i stor grad 

også gjelder for praktiseringen av og kontrollen med lovverket og regelverket. Han mener at 

lovbrudd må sanksjoneres i større grad, spesielt mot bakmenn og de som bruker egne 

virksomheter som verktøy for kriminelle handlinger. Arbeidsmarkedet har endret seg, og da 

må kontroll, lovverk og reaksjoner tilpasse seg denne endringen. «Du sender noen uten stillas 

opp på et tak, og da risikerer du liv og helse. Kjører du i fylla, risikerer du liv og helse til dem 

som er på veien. Og her er det til og med noen som er under trussel, som er pressa til dette. 

Men vi venter nesten til du dør, da kommer de med advokatene sine og sier at de ikke visste 

noe. For en stor grad er det lett å sno seg unna.» 

Som nevnt i litteraturanalysen, påpeker både Kripos og faglitteratur (Tombs og Whyte 2015, 

Reiman og Leighton 2016) at mange virksomheter er opprettet med tanke på å drive sosial 

dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Dette påpekes også av flere av intervjupersonene, 

men at brist i kompetanse og kapasitet gjør at et fåtall oppdages og straffes. 

Domstolrepresentanten i intervjuutvalget beskriver en positiv utvikling i straffenivået fram til 

2010, men at saksbehandlingstiden etter det har økt igjen, i tillegg til at nivået på bøtene har 

gått ned. Denne intervjupersonen mener imidlertid at straffeadgangen er til stede, og at 

lovgivningen dermed ikke årsaken til det lave antallet dommer. Dette støttes av representanten 

fra Økokrim, som mener at straffeskjerpelser og lovpålagt medvirkningsansvar har bedret 

grunnlaget for påtalearbeidet, og etablert et straffenivå som burde gjøre kampen mot 

arbeidsmiljøkriminaliteten lettere. Vedkommende sier i denne forbindelsen blant annet: «Den 

som bestiller, og får utført et byggeprosjekt, for eksempel, kan ha et strafferettslig 

medvirkningsansvar etter allmenngjøringsloven. At man burde forstått og prisen er så lav at 

de som utfører arbeidet, umulig kan tjene det de skal etter allmenngjøringsloven, og da kan 

den som får utført det bygget ha et strafferettslig medvirkningsansvar. Og det er nytt.» 

Dersom straffeskjerpelser skal ha noen effekt, forutsetter det at de følges opp. Når 

strafferammen skjerpes, så gir lovgiver samtidig signaler om at straffenivået generelt skal 

skjerpes – på alle nivåer for gjeldende lovbrudd, sier intervjupersonen fra Økokrim videre. 

«Det er klart at når lovgiver har signalisert at det er behov for et skjerpet straffenivå, så betyr 

det at det er behov for mer allmennprevensjon. Det betyr at straffen må bli mer effektiv, for i 

større grad å hindre lovbrudd. Det er det det betyr. Det er signalene fra lovgiver.» På mitt 

spørsmål om det er eksempler på dommer etter at straffeskjerpelsene ble iverksatt i 2015, 

svarer vedkommende at det er det ikke. På samme måte som det er et gjensidig 
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avhengighetsforhold mellom tilsynsetatene og politiet for eksempel når det gjelder 

bevilgninger, kapasitet og kompetanse, vil det være et gjensidig forhold mellom 

strafferammer, gebyrstørrelse og dommer. Dommene i arbeidsmiljøsaker har vært få og milde 

(Hansen 2010), og gebyrene så lave at det skaper problemer for Arbeidstilsynet når de ønsker 

å følge opp vedtak om straffeskjerpelse (Lingås 2016). Til tross et stort tilfang av saker til 

domstolene, så har det likevel ikke vært avsagt noen dom etter straffeskjerpelsene av 15. juli 

2015. 

Domstolrepresentanten sier at det knapt nok har skjedd at foretaksstraff settes så høyt at 

lovbrudd ikke lønner seg.  

«Det er mange grunner til at reaksjonene kan bli milde for arbeidsmarkedskriminalitet. 

Men, som jeg har gjentatt til kjedsomhet, så finnes det en uttalelse i lovforarbeidene 

hvor det heter at en foretaksstraff må settes så høyt at overtredelse ikke vil lønne seg. 

Hvor har det skjedd? Det tror jeg knapt har skjedd. Og inndragning, vi har et eksempel 

på at Økokrim påsto inndratt det bedriften hadde spart på å ikke oversette en manual 

fra norsk til polsk. Og det var over 100 000 kroner. Hvis du da får bot på 2-300 000 

kroner og inndragning på 100 000 kroner i tillegg, begynner du å nærme deg. Så det 

er, nei, det er altfor dårlig.» 

 Domstolrepresentanten nevner i tillegg at Høyesterett i en lang domsavsigelse uttalte at 

«bedriften også hadde brutt internkontrollforskriften, og at det i seg selv betinger en ikke 

ubetydelig ubetinget straff». Han mente at dette var en god uttalelse, men at denne uttalelsen, 

i en kjempelang dom, hadde problemer med å trenge nedover i systemet, og at den dermed 

ikke får noen effekt. 

I intervjuet med Økokrims representant oppsto det en dialog om påtalekompetanse og 

påtalekapasitet ute i politidistriktene. Jeg henviste til statistikkene, og presenterte et inntrykk 

av at ansvarlige personer i foretakene sjelden ilegges straffereaksjoner. Dette var 

vedkommende ikke uenig i, og mente at det vil være mer ressurskrevende å etterforske inn 

mot den enkelte person. Kanskje blir det etterforsket, men man ikke finner tilstrekkelig bevis 

for at det ikke er rimelig tvil.  

«Men, personlig tror jeg nok sikkert at det er saker hvor, hvis vi hadde hatt saken, så 

hadde vi etterforsket enkeltpersoner. Vi mener det er viktig. Ut fra 

allmennprevensjonen, som er formålet med straffen. Så det er viktig hvor folk i den 

øverste ledelsen har begått straffbare forhold, som har forårsaket en ulykke på 
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arbeidsplassen. Eller andre arbeidsmiljølovbrudd. Så det er viktig å straffeforfølge 

personene i ledelsen. Det gjør vi i våre saker, der det er grunnlag for det. Men det kan 

være gode juridiske, bevismessige grunner til at det ikke skjer, og det kan være 

ressursmessige grunner til at det ikke skjer ute i politidistriktene.» 

Det skjer altså en straffeskjerpelse, uten at straffeskjerpelsene følges opp. Dette er noe 

Andenæs (1952), som tidligere nevnt, mener er den verste kombinasjonen med tanke på god 

allmennpreventiv effekt. Det blir dessuten vanskelig å etablere ny og bedre rettspraksis når 

underskogen av saker uteblir på grunn av kontroll- og påtalesystemets manglende kompetanse 

og kapasitet. 

I avhandlingens kapittel fem vises det til at det å bevise intensjon og skyldevne hos et foretak 

er vanskelig på grunn av foretakets konstruksjon. Beviskravet er enda større for å kunne 

straffe ansvarlige personer innad i foretaket. Dette kaller Tombs og Whyte (2015) foretakets 

slør, et slør som beskytter ansvarlig ledelse i foretaket.  Funn fra intervjuene støtter altså opp 

om disse forfatternes beskrivelse.  

Intervjuuttalelsene gir også eksempler på at rettssystemet, fra kontroll-via etterforskning til 

tiltale og dom, skreller bort de privilegerte (Reiman og Leighton, 2016).  Spesielt nevnes det 

at det er de nederste leddene i leverandørkjeden som er gjenstand for kontroll og reaksjon, 

mens tilretteleggerne for lovbruddene, for eksempel byggherrer og hovedentreprenører som 

stadig utøver prispress, ikke utsettes for kontroll og reaksjon i samme grad. 

7.6.4. Ildsjelene skiller seg ut. 

På spørsmål om hvorfor myndighetene ikke bruker de kontroll- og reaksjonsverktøyene de 

har, svarer en av de tillitsvalgte: «Det er sammensatt. Det er personavhengig. Fra manglende 

kompetanse til frykt for å gå inn i det. Og frykt for mye arbeid». Den andre tillitsvalgte i 

intervjuutvalget fortalte om en inspektør i Arbeidstilsynet, den eneste i Oslo-området, som 

gjorde en god jobb mot sosial dumping, men at vedkommende inspektør dessverre hadde 

sluttet.  

Historiene om ildsjelene fortsatte i de resterende intervjuene. Domstolrepresentanten mener at 

straff og reaksjon i arbeidsmiljøsakene er avhengig av personene som får saken. Politiets 

representant mener at suksessene i arbeidsmarkedskriminaliteten hittil har vært basert på 

ildsjeler, men at «man kan ikke basere en bred front mot arbeidsmarkedskriminalitet på 

ildsjeler.» 
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Dette flertallet av intervjupersoner mente at dersom man skulle gjøre en ekstra innsats i 

arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet, så ville det bety noe helt annet enn en vanlig jobb. 

Når organisasjonen man jobber i ikke peker i samme retning som ens eget engasjement, blir 

oppgaven tung. Ildsjeler må ha backing fra ledelsen, ellers slokner ilden og gløden fort. En 

intervjuperson sier at ildsjeler sjelden når topposisjoner. Fightere når sjelden toppen, det er det 

vanligvis personer som er flinke til å følge organisasjonens hovedspor og flinke til å holde 

budsjetter som gjør. Men tre ildsjeler som har nådd slike topposisjoner, nevnes; 

skattedirektøren, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening og tidligere 

politimester i Vestfold. Disse personene nevnes fordi de har ledet sine egne organisasjoner på 

en måte som har gitt nye ildsjeler handlingsrom i sine egne organisasjoner, skrudd opp 

tempoet i organisasjonens arbeid og vært aktive i mediene, og dermed gjort sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminaliteten mer synlig.  

Ildsjelene bryter med teorien om usynlige lovbrudd (Davies et al, 1999) og med Pyrrhic 

Defeat Theory. Ildsjelene er personer som ikke har vært fornøyd med status quo, som har 

handlet og som i større eller mindre grad har fått til endring. Ildsjeler som oppnår lederroller, 

har hatt evner og muligheter til å gjøre usynlige lovbrudd mer synlig, og har hatt posisjoner 

som gjør at politiske myndigheter må lytte og respondere.  

Men endring av strukturelle forhold tar tid, og utsagnet til politiets representant støttes av 

Hansen (2010), som omtaler hvilke konsekvenser det kan få når tilfeldigheter avgjør 

straffesaksbehandlingen i arbeidsmiljøsaker. Han skriver at straffenivået er blitt noe strengere 

i arbeidsmiljøsakene:  

«Dette er imidlertid til dels avhengig av hvor i landet overtredelsen har skjedd, og om 

saken har blitt behandlet av etterforskere og påtalejurister med kompetanse og 

interesse for arbeidsmiljøkriminalitet. Det er ikke holdbart at slike forhold skal avgjøre 

om saker behandles i et forsvarlig tempo, og om straffenivået blir adekvat. Jeg vil 

hevde at dette utgjør et rettssikkerhetsproblem både for tilskadekomne arbeidstakere, 

etterlatte, pårørende og siktede» (Hansen, 2010, side 225).  

7.7. Svart, hvitt og grått – historier om tilrettelegging. 

Tilrettelegging for kriminalitet skjer både gjennom aktiv og passiv tilrettelegging (Reiman og 

Leighton, 2016, Ayling, 2013, Tombs og Whyte, 2015). «In this literature state-corporate 

crime comes in two varieties: ‘state-initiated’ (in which government agencies play the leading 

and organising role and are assisted by corporations) and ‘state-faciliated’ crime, a category 
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that describes crimes arising not from a positive engagement or encouragement to commit 

crimes, but negative forms of complicity (failure to adequately regulate, willful blindness and 

so on)» (Tombs og Whyte, 2015, sidene 64-65). Passiv tilrettelegging vil også inkludere 

likegyldighet, unnlatelser og tilfredshet med status quo, og kan dermed også relateres til 

Reimans og Leightons Pyrrhic Defeat Theory. Det vil si at man unnlater å initiere endringer 

fordi man er komfortabel med tingenes tilstand. 

Aktive tilretteleggingsformer kan, ifølge datamaterialet, være aktiv bruk av bakmenn som 

tilretteleggere, nedtoning av lovbruddenes alvorlighetsgrad gjennom bruk av tilslørende 

begreper, aktivt å velge bort organisasjonsmedlemskap både på arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden, trusler mot regionale verneombud og tilsynsmyndigheter, bevisst etablere 

fryktkultur mot arbeiderne - blant annet gjennom midlertidige ansettelser og ulike former for 

korttidskontrakter, innføring av bonussystemer som fremmer bruk av gråsonevirksomheter, 

ensidig fokus på pris i anbudsutlysninger, deregulering selv om man har kunnskap om 

dereguleringens negative konsekvenser i form av økt kriminalitet, redusere bevilgninger til 

kontroll og tilsyn, samtidig som man vedtar straffeskjerpelser - og henleggelser av saker med 

bakgrunn i kapasitet når henleggelsene i realiteten er forårsaket av manglende kompetanse og 

lav effektivitet. 

Med passiv tilrettelegging, igjen med referanse til datamaterialet, inkluderer jeg det å tro på 

informasjon man vet er usann fordi det motsatte fordrer mye arbeid, unnlate å bedre 

informasjonsflyten mellom tilsyns- og kontrolletater, selv om man vet at svikt i 

informasjonsflyt medfører lavere oppdagelsesrisiko, unnlate å korrigere misforstått 

personvern, unnlate å gi arbeidstakere, forbrukere og foretak nødvendig informasjon som gjør 

at de kan velge bort illegale og uetisk legale virksomheter, unnlate å gi byggherrer 

solidaransvar, unnlate å bruke eksisterende reaksjonsverktøyer, unnlate å anmelde lovbrudd, 

unnlate å tilføre nødvendig kompetanse - og lukke øynene når prosjektledere og koordinatorer 

presser priser så mye at underleverandører umulig kan drive legalt. 

Intervjupersonenes erfaringer med tilrettelegging er mange, og jeg gjengir noen av disse som 

illustrasjon. En av de tillitsvalgte uttaler at noen byggherrer, noen tilsynsinspektører, noen 

tillitsvalgte og noen hovedentreprenører er fornøyde med at det ser bra ut på papiret. En av 

intervjupersonene fra Arbeidstilsynet skildret tilrettelegging som det «å si det andre liker å 

høre og tro på det man hører». Samme intervjuperson, i likhet med flere andre, påpekte også 

den manglende informasjonsdelingen, til tross for at både arbeidsgiversiden og 

arbeidstakersiden har presset på for å endre det misforståtte personvernet til foretakene: «Vi 
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kan se lønnsslippene, og til og med at pengene har gått inn på konto – men vet at det stjeles av 

lønna uten å kunne bevise det.» Hun påpeker også at samarbeidet må bli bredere og bedre 

mellom etatene. 

Både Arbeidstilsynet, de tillitsvalgte og de regionale verneombudene fortalte om trusler under 

tilsyn og under besøk på byggeplasser. Et av de regionale verneombudene sa følgende:  

«Det er direkte trusler og indirekte trusler. Folk tar bilder av bilen din og sånne ting. 

De sier at de håper at de aldri treffer deg igjen. Det er også en form for trussel. Jeg 

synes ikke det er hyggelig å stå oppe i et hyttefelt på fjellet med 7-8 utenlandske menn 

rundt meg, men heldigvis har de respekt for autoriteter. Arbeidstilsynet går aldri alene. 

Vi er alltid alene. Kolleger er blitt forfulgt med øks og er blitt vist skytevåpen. Vi får 

beskjed fra politiet om at vi må holde oss unna deler av markedet.»  

Trusler mot egne arbeidstakere og trusler mot tilsynsinspektører og verneombud er lovbrudd, 

og burde håndteres som det. Samtidig er trusler aktiv tilrettelegging for kriminalitet. Ved 

bevisst å skape en fryktkultur i virksomheten eller på byggeplassen, tilrettelegger man også 

for en negativ utvikling med nye og/eller alvorligere lovbrudd. Dersom politiet anbefaler et 

regionalt verneombud å holde seg borte fra deler av markedet, i stedet for å ta tak i og 

etterforske trusler – da er politiet medvirkende til at lovbrudd holdes skjult. 

Alle intervjupersonene var opptatt av prispress, et press utøvd av både den øverste delen av 

leverandørkjeden og spesielt av offentlige byggherrer, i tillegg til prosjektledere som opptrer 

på vegne av disse. I avhandlingens litteraturanalyse refereres det blant annet til 

Riksrevisjonens kritikk av offentlig sektors ensidige fokus på pris i anbudsutlysninger, og 

offentlige byggherrers bristende kompetanse og profesjonalitet i arbeidet med 

anbudsutlysning og kontroll av kontraktutførelsen (Riksrevisjonen 2016a). Intervjupersonen 

fra byggenæringen mener at byggherrer bør velge å invitere arkitekt, prosjektleder og 

entreprenør til et felles arbeid om hvordan et prosjekt skal løses. Stadig flere prosjektledere og 

byggelederfirmaer dukker opp, sier han, og deres hovedoppgave er å presse prisene nedover. 

Byggherrene prøver å unndra seg ansvaret for dette prispresset, og forsøker i stedet å legge 

ansvaret over på prosjektlederne og byggelederfirmaene. «Dette er en av strukturene som 

etableres, og så opplever jeg at det er en framgangsmåte som i realiteten tilrettelegger for de 

useriøse aktørene -  fordi de kan underby på pris.» En av Arbeidstilsynets representanter 

hadde liknende erfaring. At prosjektledere, både i større oppdrag for byggherrer og som 
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ansvarlige hos en hovedentreprenør, belønnes ut fra hvor billig prosjektene kan gjennomføres. 

Og at «man dermed får det man ber om».  

Om prispresset hos hovedentreprenørene sier en av intervjupersonene at alle 

underleverandørene er prisgitt en jobb hos hovedentreprenøren eller totalentreprenøren. Det er 

hovedentreprenøren som setter grensene, og underleverandørene må tilpasse seg. Der ligger 

også nøkkelen. Hovedentreprenørene tjener mer penger enn noen gang, og fire år fram i tid er 

målet gjerne å doble fortjenesten, sier han.  

«Så lenge de tjener penger og ikke bryter lover, i hvert fall ikke helt opplagt, så lar 

man det gå. Politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet må ikke gå rundt og tro at 

lovbrudd ikke skjer hos de store entreprenørene. De må inn og presse dem, gå inn og 

se hvilke kunnskaper den øverste ledelsen har, hvor godt de følger med og hvilke 

incentivordninger de har. Rette blikket mot dem som driver vinningskriminalitet, de 

som sitter igjen med pengene.»  

Vedkommende mener at Arbeidstilsynet er altfor forsiktige, og at de må bruke lov og 

regelverk mer offensivt. Arbeidsmiljøloven sier noe om at lønns- og bonusordninger som 

insentiver ikke skal gå på bekostning av sikkerhet (§ 4-1-2).  

«Hva da med bonusavtalene hos entreprenørene? Insentiver som gjør at jo mer penger 

du klarer å tjene til entreprenøren, jo mer får du selv? Du får aksjeutbytte også. Dette 

forårsaker dårligere sikkerhet og tilrettelegger for useriøse virksomheter. Man bruker 

nyttige idioter – de som ikke tjener penger. Og dersom de også skal tjene penger, så 

må de stjele fra sine egne ansatte.»  

Underleverandører blir presset i pris, og dersom de utfører arbeid av en standard som 

hovedentreprenøren ikke godtar, må de selv ta hele omkostningen med rettearbeidet, sier en 

informant. Det koster ikke hovedentreprenøren en krone. Han nevner en informasjonsbrosjyre 

ment for utenlandske underleverandører, laget av KPMG, som sier at det i Norge ikke er 

minstelønn. Det er riktig, men informasjonsskrivet sier ingenting om at allmenngjorte 

tariffavtaler i noen bransjer danner lovbaserte lønnsgulv. Dermed underkommuniseres det, og 

mange underleverandører har brukket ryggen på grunn av slik underkommunikasjon, i tillegg 

til at de selv undervurderer oppdrag i Norge. Underleverandørene skvises, sier 

intervjupersonen, og kontrollen rettes inn mot de «letteste» lovbruddene, og dermed er det de 

som blir presses av hovedentreprenøren som også blir gjenstand for kontroll og reaksjon. 
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8. Konklusjon 

Åpningen av det norske arbeidsmarkedet for nye EU-land i Øst-Europa i 2004 og 2007, kaller 

arbeidslivsforskere et tilbudssjokk i form av billig arbeidskraft (Friberg 2015, Nicolaisen og 

Trygstad 2015, Bergene og Ewing 2015). Jeg vil hevde at dette tilbudssjokket påførte 

arbeidslivet et tillitssjokk, ved at man beveget seg bort fra et tillits- og avtalebasert arbeidsliv 

til et mer lovregulert arbeidsmarked. Også tilsyns- og kontrollarbeidet har tradisjonelt vært 

basert på tillit. Når organisasjonsgraden har sunket dramatisk, både på arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden (Friberg 2015, Elstad 2017)), forsvinner også store deler av 

førstelinjeforsvaret mot arbeidsmarkedskriminaliteten. Å basere tilsynsbesøk mot kriminalitet 

på tillit beskriver intervjupersonene som fåfengt. Tapet av det partsbaserte 

reguleringsverktøyet har medvirket til at tilsyns- og påtaleorganene stamper i en tilstand av 

manglende kompetanse og kapasitet. I det vakuumet som oppsto etter disse «sjokkene», eller 

rystelsene, har arbeidsmarkedskriminaliteten blomstret, kontrollen er mangelfull, det har 

oppstått en handlingsforvirring, og straffereaksjonene uteblir. Sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminaliteten tilsløres gjennom begrepsbruk, dårlige statistikker og 

mangelfull kompetanse og kapasitet. Et foretaksslør (Tombs og Whyte, 2015) verner eiere og 

ledelse, og de få straffereaksjonene som ilegges, er nærmest utilgjengelige for offentligheten.  

Samtidig vegrer politiske myndigheter seg mot å gi nødvendige verktøy tilbake til partene i 

arbeidslivet, for eksempel i form av kollektiv søksmålsrett for landsdekkende fagforeninger. 

Særskilt gjelder dette nødvendige redskap som kan benyttes av arbeidstakerne og deres 

organisasjoner i førstelinjeforsvaret mot arbeidsmarkedskriminaliteten. I stedet fortsetter 

dereguleringen i den feilslåtte tro at næringslivet kan regulere seg selv, myndighetene 

«effektiviserer» tilsynsaktiviteten og skjerper straffenivået på straffer som i liten grad 

idømmes. Å skjerpe straffene samtidig som kontrollkapasiteten synker, gir liten avskrekkende 

effekt (Andenæs 1952, Tombs 2016). Det har liten praktisk effekt å si at man iherdig driver 

kriminalitetsbekjempelse, når man samtidig tilrettelegger for samme kriminalitetsform. 

Tilrettelegging utføres, aktivt og/eller passivt, i større eller mindre grad, av alle aktørene i 

dette kriminalitetsbildet. Intervjupersonene framhever spesielt offentlige byggherrer og 

hovedentreprenører som slike tilretteleggere. Tilretteleggingen er med på å viske bort skillet 

mellom illegale og uetisk legale handlinger. Derfor er også begrepet «gråsone» blitt et etablert 

begrep når arbeidsmarkedskriminaliteten skal beskrives og analyseres.   
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Davies m.fl. (1999) innlemmer arbeidsmarkedskriminaliteten i det de kaller usynlige 

lovbrudd, og graden av usynlighet avhenger av kunnskap om lovbruddene, 

lovbruddstatistikkenes kvalitet og tilgjengelighet, omfang av teorier og forskning, kontrollens 

kvalitet og omfang, politiske prioriteringer og grad av moralsk fordømmelse. Datamaterialet 

og dokumentasjonen presentert i redegjørelsen, påviser flere forhold som gjør at jeg 

konkluderer med at det står forholdsvis dårlig til i Norge når det er tale om å synliggjøre en 

kriminalitetsform som retorisk påstås å være et samfunnsproblem (Kripos 2014, 

Riksrevisjonen 2016b, Arbeids- og sosialdepartementet 2015, NOU 2017:5).  

Arbeidsmarkedskriminaliteten påfører skader og kostnader som langt overskrider kostnadene 

ved tradisjonelle kriminalitetsformer (Hem 2016, Christensen 1997). Likevel fantes knapt 

brudd på arbeidsmiljøloven i kriminalstatistikkene før 15. juli 2015, og i liten grad etter dette 

tidspunktet. Reiman og Leighton (2016) stiller spørsmålstegn ved denne tendensen - som ikke 

bare er særnorsk, men generell. For hvert steg, sier disse forfatterne, fra å definere hva som er 

en kriminell handling til etterforskning, arrestasjon, tiltale og dom, så skreller systemet bort 

de privilegerte. Datamaterialet presentert i denne avhandlingen, bekrefter i stor grad disse 

forfatternes påstand: Arbeidsskader underrapporteres og holdes skjult (Brå 2006, Brå 2007, 

Gravseth 2010, Wergeland et al 2009). Arbeidstilsynet anmelder arbeidsmiljølovbrudd i liten 

grad, hovedsakelig fordi politiet ikke har nødvendig kapasitet og kompetanse i 

arbeidsmiljøsakene. Politiet anser ikke sosial dumping for å være «ekte» kriminalitet. Dermed 

synliggjøres ikke disse sakene i statistikken over anmeldelser. Politiet henlegger en stor andel 

av arbeidsmiljøsakene og/eller velger ut de enkleste sakene for påtale. Dermed blir 

kriminalstatistikken misvisende. Få av sakene som blir påtalt ender med domsavsigelse. 

Tilretteleggerne, bl.a. de som har informasjons- og påseplikt, slipper unna sitt ansvar for at de 

faktisk tilrettelegger for «lovbrudd gjennom konkurranse». Kontrollene rettes i liten grad inn 

mot dem. I tiden framover vil det vise seg om de også slipper unna medvirkningsansvaret med 

grunnlag i allmenngjøringsloven, vedtatt i lovendring i juli 2015. 

Pyrrhic Defeat Theory, enkelt formulert, sier at selv om man lider nederlag i å bekjempe 

kriminalitet, så er det noen som tjener på dette nederlaget. De som tjener mest er 

hovedentreprenørene og byggherrene. For de som jobber på mellomnivå og på lavere nivåer i 

rettssystemet, er det mest behagelig å opprettholde status quo. De ønsker ikke å ta den 

belastningen det er å gå mot strømmen, belastninger i form av merarbeid, det er lettere å 

opptre slik at man unngår kritikk enn for eksempel å oppnå varslerstatus. Dessuten er 

lønnsnivå og lav plassering i organisasjonen en faktor som avgjør grad av investering og 
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engasjement. Men noen enkeltindivider forsøker likevel å få til endring. Men uten støtte fra 

ledelse og organisasjonen som helhet, vil de sjelden lykkes. Da blir det gjerne mest behagelig 

å for eksempel gjøre tilsyn på steder som forårsaker lite etterarbeid, og dermed unngås 

komplisert og tidkrevende saksbehandling. Men ildsjeler som har nådd toppen i 

organisasjonen, har bedre forutsetninger til få til endring, for eksempel gjennom medier å 

gjøre arbeidsmarkedskriminaliteten mer synlig.  
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Vedlegg: Intervjuguide  

Intervjuguide  

 Hvor lenge har du vært tillitsvalgt/regionalt verneombud? 

 I den tiden du har hatt denne rollen, hvilket inntrykk har du av utviklingen i næringen? 

 

Sosial dumping i byggenæringen 

 Hvordan definerer du sosial dumping? 

 Hvem er utøverne av sosial dumping?  

 Hvilket/hvilke av begrepene «sosial dumping», «seriøs», «useriøs», «kriminell», 

«vinningskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet» vil du foretrekke å bruke om 

tilstanden i byggenæringen? 

 Hva mener du er de viktigste årsaker til en situasjon mer omfattende sosial dumping i 

næringen? 

 Hva er din erfaring med sosial dumping? EKSEMPLER. 

 Hvilket omfang mener du at sosial dumping har – både innenfor byggenæringen og 

generelt. 

 Det skilles gjerne mellom handlinger som bryter loven (illegale) og handlinger som er 

uetiske og som rammer både samfunn og enkeltpersoner – men som ikke er lovbrudd. 

Med bakgrunn i begge typer handlinger; i hvilken grad er byggenæringen rammet? 

 Det har vært rettet spesiell oppmerksomhet mot antall ledd i leverandørkjedene og 

ansvarsplassering: Hvor i leverandørkjeden skjer lovbruddene/uetiske handlinger? 

 Hvordan vil du beskrive holdningen til sosial dumping på byggeplassene – blant 

arbeidsgivere, tilsynene, tillitsvalgte/regionale verneombud og arbeidstakerne selv. 

 Hvilke faktorer mener du er positive/virker ifht sosial dumping? 

 Hvor viktig er øverste leverandør i rollen som tilrettelegger for lovbrudd/uetisk 

handling? Er øverste ledd reelt ansvarlig for lavere ledd gjennom for eksempel 

prispress? 

 Hva er forholdet mellom utenlandske og norske selskaper/arbeidsgivere? Hvem begår 

hovedtyngden av lovbruddene; konsern, aksjeselskaper, enkelpersonforetak, 

«utsendte» (arbeidsgiver i hjemlandet) eller bemanningsbyråer? 

 Påstand: De norske lovbruddene får betegnelse «seriøs» og «useriøs» mens 

utenlandske aktører blir de kriminelle. Hva mener du? 
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 Påstand: tradisjonelle lovbryterne etteraper illegalt / uetisk legalt næringsliv på grunn 

av lavere oppdagelsesrisiko og lavere straffer. Hva mener du? 

 

Mer om strukturelle forhold som tilretteleggere for illegal og uetisk legal 

næringsvirksomhet 

 Spørsmål om selskapsorganisering, kontraktskjeder, nasjonalitet: 

- Sett fra ditt ståsted, kan du beskrive lovbryternes framgangsmåte(r)? 

- Hvordan praktiserer aktørene i byggenæringen det ansvaret som lovene pålegger 

dem – i praksis - ute på byggeplassene? 

 Hva mener du om skillet mellom illegalt og uetisk legalt; klare, utydelige eller 

overlappende? 

 Er øverste ledd seg bevisst om konsekvensene f.eks. prispress har for de nederste 

leddene? 

 Forholdet mellom statlig tilsyn/administrative reaksjoner og påtale/rettsbehandling? 

 Særskilt Arbeidstilsynet og Politiet fikk hard kritikk av Riksrevisjonen for sitt arbeid 

mot arbeidsmarkedskriminaliteten: 

- Hvorfor tror du at Arbeidstilsynet og Politiet fikk så skarp kritikk? 

- Hva mener du om tilsynenes og kontrolletatenes kompetanse, kapasitet og 

holdninger når det gjelder sosial dumping? 

 

Kontroll – reaksjon - skade 

  Hva er dine erfaringer med hvordan kontrollen fungerer? 

 Hva ser du som utfordringer mht kontroll? 

 Hva synes du er gode løsninger/suksessfulle former for kontroll? 

 Hvordan vil du beskrive forholdet mellom sosial dumping/arbeidsmarkedskriminalitet 

og «vanlig» kriminalitet? 

 Hva mener du om reaksjonsformenes innhold?  

 Hva mener du om reaksjonsformenes forholdsmessige karakter og hvordan 

reaksjonene praktiseres? (Veiledning, dialog, stans, påbud, og bøter kontra 

fengselsstraff). 

 Har du noen mening om hvorvidt det er noen sammenheng/påvirkning mellom 

forvaltningens straffepraksis og tilsynsetatenes rettsoppfatning (hva som er riktig/galt 

eller hva som er straffbart/ikke straffbart?) 
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 Hvem tjener på sosial dumping – hvem taper? Hva er din holdning til den skaden 

arbeidsmarkedskriminalitet påfører enkeltpersoner og samfunn sammenlignet med 

tradisjonell kriminalitet?  

 Er reaksjonene på arbeidsmarkedskriminaliteten og tradisjonell kriminalitet 

forholdsmessige og rettferdige?  

 Har det tverretatlige samarbeidet bedret/forsterket kampen mot sosial dumping?  

 

Foretaksstraff; forholdet juridiske personer og fysiske personer i straffeloven 

 Hva mener du om byggenæringens samfunnsansvar? Hva bør et slikt samfunnsansvar 

inneholde? 

 Mange hevder at selskaper organiserer seg bort fra ansvaret sitt? Hva er din holdning? 

 Selskaper betegnes i loven som juridiske personer – i motsetning til enkeltindivider 

som benevnes som fysiske personer. Hvordan praktiseres dette forholdet i din rolle når 

det gjelder tilsyn, kontroll, reaksjoner, vurdering av ansvar, skjønn og straff? Slipper 

selskaper for lett unna på grunn av sin arbeidsgiverrolle? 

 I følge ny regnskapslov plikter selskaper, foretak og enkeltpersonforetak og stiftelser å 

rapportere også på områdene arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø. Har du noen 

meninger og erfaringer om hvordan den nye loven praktiseres og følges opp? 

  Se –tabelloversikt i vedlegg:  

- Riksadvokaten har siden 1996 poengtert skjerping av reaksjoner overfor 

arbeidsmarkedsrelatert og profittmotivert kriminalitet. Mener du at tallene er 

uttrykk for dette? 

- Hvorfor tror du at oversikten over næringslivets lovbrudd er så oppsplittet og 

vanskelig tilgjengelige? 

 

Generelt/avslutning 

 Er det noen spørsmål du mener jeg ikke har spurt deg om, og som du mener jeg 

burde har spurt deg om? 

 Dersom jeg trenger utfyllende kommentarer, er det greit at jeg tar kontakt via e-

post? 
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Særskilte spørsmål til tillitsvalgte og regionale verneombud 

 Næringslivets kriminalitet og arbeidsmarkedskriminaliteten i offentlig statistikk: bra 

nok?  

 Hva er årsakene til at organisasjonsprosenten er så lav (20 prosent) i byggenæringen til 

tross for en klar strategi om inkludering og organisering av utenlandske arbeidstakere? 

 Hvilke av tiltakene mot arbeidsmarkedskriminalitet mener du har hatt best effekt? 

 

Særskilte spørsmål til Økokrim/Politiet 

 Mener du at bruken av administrative reaksjoner og foretaksstraff er forholdsmessig 

og effektfull? 

 Riksrevisoren uttalte i kjølvannet av rapportene om sosial dumping og 

arbeidsmarkedskriminalitet at arbeidet til politiet og Arbeidstilsynet er utilstrekkelig 

med bakgrunn i kapasitet og kompetanse. For politiets del mente han at det også 

skortet på holdninger. Hvilke kommentar har du til det? 

 Hva er erfaringene dine med det tverretatlige samarbeidet mot 

arbeidsmarkedskriminaliteten? 

 Næringslivets kriminalitet og arbeidsmarkedskriminaliteten i offentlig statistikk: bra 

nok?  

 Skjønn har en sentral plass når det gjelder arbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet Hva 

er din holdning til praktiseringen av skjønn? 

 Noen hevder at det burde være anmeldelsesplikt i grove tilfeller av 

arbeidsmarkedskriminalitet. Hva mener du? 

 

Særskilte spørsmål til Skatteetaten 

 Skattedirektøren har i mediene særskilt fokusert på arbeidsmarkedskriminalitetens 

samfunnsskadelige karakter. Kan du utdype hva som legges i «samfunnsskade»? 

 Taushetsplikten og hindringer i den tverretatlige dialogen; takknemlig eller uønsket 

hindring? 

 Mener du at bruken av administrative reaksjoner og foretaksstraff er forholdsmessig 

og effektfull? 

 Hva er erfaringene dine med det tverretatlige samarbeidet mot 

arbeidsmarkedskriminaliteten? 
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 Næringslivets kriminalitet og arbeidsmarkedskriminaliteten i offentlig statistikk: bra 

nok?  

 Noen hevder at det burde være anmeldelsesplikt i grove tilfeller av 

arbeidsmarkedskriminalitet. Hva mener du? 

 

Særskilte spørsmål til Arbeidstilsynet 

 Taushetsplikten og hindringer i den tverretatlige dialogen; takknemlig eller uønsket 

hindring? 

 Mener du at bruken av administrative reaksjoner og foretaksstraff er forholdsmessig 

og effektfull? 

 Hvorfor brukes reaksjonsverktøyene til Arbeidstilsynet i så begrenset grad? 

 Noen hevder at det burde være anmeldelsesplikt i grove tilfeller av 

arbeidsmarkedskriminalitet. Hva mener du? 

 Hva er erfaringene dine med det tverretatlige samarbeidet mot 

arbeidsmarkedskriminaliteten? 

 Næringslivets kriminalitet og arbeidsmarkedskriminaliteten i offentlig statistikk: bra 

nok?  

 Er forholdet mellom kontroll og opplæring problematisk? 

 

Særskilte spørsmål til Byggenæringens Landsforening (Bnl) 

 Hvorfor tror du at Arbeidstilsynet bruker reaksjonsverktøyene i så begrenset grad? 

 Hva er erfaringene dine med det tverretatlige samarbeidet mot 

arbeidsmarkedskriminaliteten? 

 Næringslivets kriminalitet og arbeidsmarkedskriminaliteten i offentlig statistikk: bra 

nok?  

 NHO har vært skeptisk til tilsynsvirksomheten og opptatt av rettsvern. Kan du utdype 

erfaringer og syn på dette? 

 Noen hevder at det burde være anmeldelsesplikt i grove tilfeller av 

arbeidsmarkedskriminalitet. Hva mener du? 

 Riksrevisjonen kom i sommer med sterk kritikk av myndighetenes arbeid mot sosial 

dumping i offentlige anskaffelser. Hvilket inntrykk har du av offentlig sektors 

innkjøpskompetanse i denne sammenhengen? 
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Vedlegg til intervjuguiden: 

År Lovbruddsty

pe og antall 

Arbeidsrelaterte 

dødsfall, skader 

sykdommer - antall 

Reaksjon Kilde 

2014 Drap: 27  25 straffet. 

18 fikk ubetinget fengsel 

(gj.snitt 14 år), 7 fikk 

særreaksjon 

(forvaring/psykisk 

helsevern) 

SSB 

2014 Vold, 

personoffer:  

23 3552 

 Betinget 

påtaleunnlatelse: 331 

Forelegg: 1 261 

Bot ved dom: 69 

Samfunnsstraff: 456 

Betinget fengsel: 491 

Ubetinget fengsel: 2 364 

Særreaksjon: 36 

SSB 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

 32 omkomne. I tillegg 

mener forskere at hele 1 

av 4 dødsfall i 

arbeidslivet går under 

radaren til 

arbeidstilsynet. 

 

590 arbeidsrelaterte  

dødsfall 

 

25 000 personer hadde 

arbeidsskade som 

medførte sykefravær på 

fire dager eller mer 

 

Antall årlige 

arbeidsskader  

ca. 105 000 

74 reaksjoner totalt 

vedrørende 

arbeidsmiljø-

kriminalitet:  

2 betinget 

påtaleunnlatelse, 71 

forelegg og 1 bot ved 

dom. 

 

 

 

 

Arbeidstilsynet 

Forskerne 

Wergeland/Gjertsen/Lund 

  

SSB 

 

 

Sintef, 2016 

 

 

NOA, 2013 

(Nasjonal overvåkning av 

arbeidsmiljø) 

 

 

 

 

NOA, 2013 
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2014  Arbeidsrelaterte skader 

behandlet på sykehus: 

10 357 

ibid Sintef: «Rapport: Kostnader ved 

arbeidsrelaterte sykdommer og 

skader.» 2016. 

2016  Antall arbeidsrelatert, 

legemeldt årlig 

sykefravær: 5 millioner 

dagsverk. Totalkostnad 

30 milliarder årlig. 

ibid Sintef: «Rapport: Kostnader ved 

arbeidsrelaterte sykdommer og 

skader.» 2016. 

2014  Totalt 17 434 tilsyn 

utført av Arbeidstilsynet 

395 stansinger – 

overhengende fare, 299 

stansinger – 

pressmiddel, 135 

anmeldelser, 1759 

vedtak om tvangsmulkt. 

Arbeidstilsynet 

2014  Sosial dumping i 

byggenæringen, antall 

tilsyn: 1 088 

Reaksjoner: 749 

Hjemler for reaksjon: 

- Arb.m.loven: 

3 143 

- Allmen.gj.loven

: 288 

- Utlend.loven: 

22 

- Forskrift: 2 487 

Arbeidstilsynet 

 

 

 


