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REKOMMENDATION OM
ÖVERGÅNGEN FRÅN DEN
INFORMELLA TILL DEN
FORMELLA EKONOMIN

RECOMMENDATION
CONCERNING THE
TRANSITION FROM THE
INFORMAL TO THE
FORMAL ECONOMY

ETTHUNDRAFJÄRDE MÖTE I

Internationella
arbetsorganisationens generalkonferens,
som har sammankallats till
Genève av Internationella arbetsbyråns styrelse och samlats där
den 1 juni 2015 till sitt 104:e
möte,
som anser att utbredningen av
den informella ekonomin, med allt
vad det innebär, utgör en stor
utmaning, både när det gäller
arbetstagarnas
rättigheter,
inbegripet
grundläggande
principer
och
rättigheter
i
arbetslivet, och när det gäller
socialt skydd, anständiga arbetsvillkor, inkluderande utveckling
och rättssäkerhet, och att den
påverkar utvecklingen av hållbara

Labour

The General Conference of the
International Labour Organization,
Having been convened at
Geneva by the Governing Body of
the International Labour Office,
and having met in its 104th
Session on 1 June 2015, and
Recognizing that the high
incidence of the informal economy
in all its aspects is a major
challenge for the rights of
workers,
including
the
fundamental principles and rights
at work, and for social protection,
decent
working
conditions,
inclusive development and the rule
of law, and has a negative impact
on the development of sustainable
enterprises, public revenues and
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företag, offentliga inkomster och
statens
handlingsutrymme
negativt, särskilt när det gäller
ekonomi-, social- och miljöpolitiken, institutionernas styrka
och
rättvis
konkurrens
på
nationella och internationella
marknader,
som konstaterar att de flesta
människor inte ger sig in i den
informella ekonomin frivilligt,
utan för att de saknar möjligheter i
den formella ekonomin och inte
har några andra försörjningsmöjligheter, som påminner om att
bristen på anständigt arbete –
förvägrandet av rättigheter i
arbetslivet, otillräckliga möjligheter till kvalitativ sysselsättning,
otillräckligt socialt skydd och
avsaknaden av en social dialog –
är mest uttalad i den informella
ekonomin,
som konstaterar att ekonomins
informella karaktär har många
orsaker, bland annat styrningsoch strukturrelaterade problem,
och att det med hjälp av den
offentliga politiken går att
påskynda övergången till den
formella ekonomin, bland annat
genom social dialog,
som påminner om Philadelphiadeklarationen från 1944, den
allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna från 1948,
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter
i arbetslivet och dess uppföljning
från 1998 samt ILO:s deklaration
om social rättvisa för en rättvis
globalisering från 2008,
som bekräftar att ILO:s åtta
grundläggande konventioner är
tillämpliga,
liksom
övriga
internationella arbetsnormer och
FN-instrument som anges i
bilagan,
som påminner om resolutionen
och slutsatserna om anständigt

governments’ scope of action,
particularly with regard to
economic,
social
and
environmental
policies,
the
soundness of institutions and fair
competition in national and
international markets, and
Acknowledging
that
most
people enter the informal economy
not by choice but as a
consequence of a lack of
opportunities in the formal
economy and in the absence of
other means of livelihood, and
Recalling that decent work
deficits – the denial of rights at
work, the absence of sufficient
opportunities
for
quality
employment, inadequate social
protection and the absence of
social dialogue – are most
pronounced in the informal
economy, and
Acknowledging that informality
has multiple causes, including
governance and structural issues,
and that public policies can speed
up the process of transition to the
formal economy, in a context of
social dialogue, and
Recalling the Declaration of
Philadelphia, 1944, the Universal
Declaration of Human Rights,
1948, the ILO Declaration on
Fundamental
Principles
and
Rights at Work and its Follow- up,
1998, and the ILO Declaration on
Social Justice for a Fair
Globalization, 2008, and
Reaffirming the relevance of the
eight
ILO
fundamental
Conventions and other relevant
international labour standards and
United Nations instruments as
listed in the Annex, and
Recalling the resolution and
Conclusions concerning decent

arbete
och den
informella
ekonomin som antogs vid den
Internationella arbetskonferensens
90:e möte (2002), samt andra
tillämpliga
resolutioner
och
slutsatser som anges i bilagan,
som bekräftar att övergången
från den informella till den
formella ekonomin är nödvändig
för
att
åstadkomma
en
inkluderande
utveckling
och
anständiga arbetsvillkor för alla,
som anser att medlemsstaterna
snarast måste vidta lämpliga
åtgärder för att se till att
arbetstagare och ekonomiska
enheter kan övergå från den
informella till den formella
ekonomin, samtidigt måste dessa
parters befintliga försörjningsmöjligheter bevaras och förbättras
under övergångsperioden,
som anser att arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer spelar en
viktig och aktiv roll när det gäller
att underlätta övergången från den
informella till den formella
ekonomin,
som har beslutat att anta flera
förslag om övergången från den
informella till den formella
ekonomin under punkt fem på
mötets dagordning, och
som har fastställt att dessa
förslag ska ha formen av en
rekommendation,
antar idag, den 12 juni 2015,
följande rekommendation med
titeln 2015 års rekommendation
om
övergången
från
den
informella till den formella
ekonomin.

work and the informal economy
adopted by the International
Labour Conference at its 90th
Session (2002), and other relevant
resolutions and Conclusions as
listed in the Annex, and
Affirming that the transition
from the informal to the formal
economy is essential to achieve
inclusive development and to
realize decent work for all, and
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Recognizing the need for
Members to take urgent and
appropriate measures to enable the
transition
of
workers
and
economic units from the informal
to the formal economy, while
ensuring the preservation and
improvement
of
existing
livelihoods during the transition,
and
Recognizing that employers’
and workers’ organizations play
an important and active role in
facilitating the transition from the
informal to the formal economy,
and
Having decided upon the
adoption of certain proposals with
regard to the transition from the
informal to the formal economy,
which is the fifth item on the
agenda of the session, and
Having determined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation;
adopts this twelfth day of June
of the year two thousand and
fifteen
the
following
Recommendation, which may be
cited as the Transition from the
Informal to the Formal Economy
Recommendation, 2015.
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I. SYFTE OCH
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1. Denna rekommendation syftar
till att ge medlemsstaterna
vägledning om hur de kan
a) underlätta övergången från den
informella till den formella
ekonomin för arbetstagare och
ekonomiska enheter och samtidigt
respektera arbetstagarnas grundläggande rättigheter och erbjuda
möjligheter i fråga om inkomstförsörjning
och
trygghet,
företagande,
b) verka för att skapa och bevara
hållbara företag och främja
anständigt arbete i den formella
ekonomin
samt
politisk
konsekvens mellan den makroekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken, socialskyddspolitiken och socialpolitiken i
övrigt, och
c) förhindra att arbetstillfällen i
den formella ekonomin övergår i
informella arbetstillfällen.
2. I
denna
rekommendation
omfattar begreppet informell
ekonomi
a) all ekonomisk verksamhet som
bedrivs av arbetstagare och
ekonomiska enheter som inte i
tillräcklig utsträckning omfattas av
formella ramar – antingen i
lagstiftningen eller i praktiken –
men
b) inte olaglig verksamhet, särskilt
inte tillhandahållandet av tjänster
eller
produktion,
försäljning,
innehav eller användning av varor
som är förbjudna enligt lag,
inklusive olaglig framställning av
och handel med narkotika, olaglig
tillverkning av och handel med
skjutvapen, människohandel samt
penningtvätt, enligt definitionerna
i
tillämpliga
internationella
fördrag.
3. I
denna
rekommendation

I. Objectives and scope
1. This Recommendation provides
guidance to Members to:
(a) facilitate the transition of
workers and economic units from
the informal to the formal
economy,
while
respecting
workers’ fundamental rights and
ensuring opportunities for income
security,
livelihoods
and
entrepreneurship;
(b) promote
the
creation,
preservation and sustainability of
enterprises and decent jobs in the
formal
economy
and
the
coherence of macroeconomic,
employment, social protection and
other social policies; and
(c) prevent the informalization of
formal economy jobs.
2. For the purposes of this
Recommendation,
the
term
“informal economy”:
(a) refers to all economic activities
by workers and economic units
that are – in law or in practice –
not covered or insufficiently
covered by formal arrangements;
and
(b) does not cover illicit activities,
in particular the provision of
services or the production, sale,
possession or use of goods
forbidden by law, including the
illicit production and trafficking of
drugs, the illicit manufacturing of
and trafficking in firearms,
trafficking in persons, and money
laundering, as defined in the
relevant international treaties.
3. For

the

purposes

of

this

omfattar begreppet ekonomiska
enheter i den informella ekonomin
a) enheter som använder inhyrd
arbetskraft,
b) enheter som ägs av enskilda
personer som arbetar för egen
räkning, antingen ensamma eller
tillsammans med medhjälpande
familjemedlemmar, och
c) kooperativ och enheter i den
sociala och solidariska ekonomin.
4. Denna rekommendation gäller
alla arbetstagare och ekonomiska
enheter – inklusive företag,
företagare och hushåll – i den
informella ekonomin, särskilt
a) personer inom den informella
ekonomin som äger och driver
ekonomiska enheter, däribland
i) egenföretagare utan anställda,
ii) arbetsgivare, och
iii) medlemmar i kooperativ och
enheter i den sociala och
solidariska ekonomin,
b) medhjälpande
familjemedlemmar, oavsett om de
arbetar i ekonomiska enheter i den
formella
eller
informella
ekonomin,
c) arbetstagare
som
utför
informellt arbete i eller för
formella företag, eller i eller för
ekonomiska
enheter
i
den
informella ekonomin, bland annat
i
underleverantörsoch
distributionskedjor, eller som är
anställda av hushållen för att
utföra avlönat hushållsarbete, och
d) arbetstagare med icke-erkända
eller oreglerade anställningsförhållanden.
5. Informellt arbete förekommer
inom alla ekonomiska sektorer,
både i offentlig och privat sektor.
6. Den informella ekonomin ser
olika ut i olika medlemsstater och
den behöriga myndigheten bör vid
genomförandet av punkterna 2–5
ovan
därför
fastställa
den

Recommendation,
“economic
units” in the informal economy
include:
(a) units that employ hired labour;
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(b) units that are owned by
individuals working on their own
account, either alone or with the
help of contributing family
workers; and
(c) cooperatives and social and
solidarity economy units.
4. This Recommendation applies
to all workers and economic units
including
enterprises,
–
entrepreneurs and households – in
the
informal
economy,
in
particular:
(a) those in the informal economy
who own and operate economic
units, including:
(i) own-account workers;
(ii) employers; and
(iii) members of cooperatives and
of social and solidarity economy
units;
(b) contributing family workers,
irrespective of whether they work
in economic units in the formal or
informal economy;
(c) employees holding informal
jobs in or for formal enterprises,
or in or for economic units in the
informal economy, including but
not
limited
to
those
in
subcontracting and in supply
chains, or as paid domestic
workers employed by households;
and
(d) workers in unrecognized or
unregulated
employment
relationships.
5. Informal work may be found
across all sectors of the economy,
in both public and private spaces.
6. In giving effect to the
provisions of Paragraphs 2 to 5
above, and given the diversity of
the informal economy across
member States, the competent
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informella ekonomins art och
omfattning enligt beskrivningen i
denna rekommendation, och dess
förhållande till den formella
ekonomin. Här bör den behöriga
myndigheten använda sig av
trepartsmekanismer, i vilka de
mest representativa arbetsgivaroch
arbetstagarorganisationerna
deltar fullt ut. Dessa bör i enlighet
med nationell praxis inbegripa
företrädare
för
medlemsorganisationer som företräder
arbetstagare och ekonomiska
enheter
i
den
informella
ekonomin.

authority should identify the
nature and extent of the informal
economy as described in this
Recommendation,
and
its
relationship
to
the
formal
economy. In so doing, the
competent authority should make
use of tripartite mechanisms with
the full participation of the most
representative employers’ and
workers’ organizations, which
should include in their rank,
according to national practice,
representatives of membershipbased representative organizations
of workers and economic units in
the informal economy.

II. VÄGLEDANDE
PRINCIPER

II. Guiding principles

7. Medlemsstaterna bör i sitt
arbete med att utarbeta sammanhängande
och
integrerade
strategier för att underlätta
övergången till den formella
ekonomin fästa avseende vid
a) Att arbetstagarna och de
ekonomiska enheterna i den
informella ekonomin har olika
särdrag, förhållanden och behov,
och att det krävs skräddarsydda
lösningar för att ta sig an dessa
olikheter.
b) Att medlemsstaterna har olika
nationella
förhållanden,
lagstiftning, politik, praxis och
prioriteringar när det gäller
övergången till den formella
ekonomin.
c) Att flera olika strategier kan
tillämpas för att underlätta
övergången till den formella
ekonomin.
d) Att det behövs samstämmighet
och samordning mellan en lång
rad olika politikområden för att
underlätta övergången till den
formella ekonomin.
e) Att effektivt främja och skydda
mänskliga rättigheter för alla som

7. In designing coherent and
integrated strategies to facilitate
the transition to the formal
economy, Members should take
into account the following:
(a) the diversity of characteristics,
circumstances and needs of
workers and economic units in the
informal economy, and the
necessity to address such diversity
with tailored approaches;
(b) the
specific
national
circumstances,
legislation,
policies, practices and priorities
for the transition to the formal
economy;
(c) the fact that different and
multiple strategies can be applied
to facilitate the transition to the
formal economy;
(d) the need for coherence and
coordination across a broad range
of policy areas in facilitating the
transition to the formal economy;
(e) the effective promotion and
protection of the human rights of

verkar i den informella ekonomin.
f) Att
alla
har
anständiga
arbetsvillkor genom respekt för
grundläggande
principer
och
rättigheter i arbetslivet, både enligt
lagstiftningen och i praktiken.
g) Att leva upp till de uppdaterade
internationella arbetsnormer som
ger vägledning inom vissa
specifika
politikområden
(se
bilagan).
h) Att främja jämställdhet mellan
kvinnor och män samt ickediskriminering.
i) Att särskild hänsyn behöver tas
till dem som drabbas hårdast av
bristen på anständiga arbetsvillkor
i den informella ekonomin,
däribland kvinnor, ungdomar,
migranter, äldre, ur- och stamfolk,
personer som har eller påverkas av
hiv eller aids, personer med
funktionsnedsättning,
hushållsarbetare och självhushållande
jordbrukare.
j) Att under övergången till
den formella ekonomin bevara och
öka arbetstagarnas och
de
ekonomiska enheternas möjligheter till företagande, kreativitet,
dynamik,
färdigheter
och
innovativ
kapacitet
i
den
informella ekonomin.
k) Att det behövs en väl avvägd
strategi som både omfattar
incitament och åtgärder för att
säkerställa efterlevnad.
l) Att det är nödvändigt att
förhindra och bestraffa ett
medvetet undvikande av, eller
utträde ur, den formella ekonomin
för att undvika beskattning och
kringgå social- och arbetsmarknadslagstiftningen.

all those operating in the informal
economy;
(f) the fulfilment of decent work
for all through respect for the
fundamental principles and rights
at work, in law and practice;

Skr. 2016/17:71
Bilaga 1

(g) the up-to-date international
labour standards that provide
guidance in specific policy areas
(see Annex);
(h) the promotion of gender
equality and non-discrimination;
(i) the need to pay special
attention to those who are
especially vulnerable to the most
serious decent work deficits in the
informal economy, including but
not limited to women, young
people, migrants, older people,
indigenous and tribal peoples,
persons living with HIV or
affected by HIV or AIDS, persons
with disabilities, domestic workers
and subsistence farmers;
(j) the preservation and expansion,
during the transition to the formal
economy, of the entrepreneurial
potential, creativity, dynamism,
skills and innovative capacities of
workers and economic units in the
informal economy;
(k) the need for a balanced
approach combining incentives
with compliance measures; and
(l) the need to prevent and
sanction deliberate avoidance of,
or exit from, the formal economy
for the purpose of evading
taxation and the application of
social and labour laws and
regulations.
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III. RÄTTSLIGA OCH
POLITISKA RAMAR

III. Legal and policy
frameworks

8. Medlemsstaterna bör genomföra
en grundlig analys och bedömning
av
det
informella
arbetets
kännetecken, orsaker och villkor i
ett nationellt sammanhang och
sedan använda detta som underlag
vid utformningen och genomförandet
av
lagar
och
förordningar, strategier och andra
åtgärder som syftar till att
underlätta övergången till den
formella ekonomin.
9. Medlemsstaterna bör anta, se
över och kontrollera efterlevnaden
av
nationella
lagar
och
förordningar eller andra åtgärder
för att se till att de på lämpligt sätt
omfattar
och
skyddar
alla
kategorier av arbetstagare och
ekonomiska enheter.
10. Medlemsstaterna bör se till att
de i sina nationella utvecklingsstrategier eller utvecklingsplaner
och
i
sina
fattigdomsbekämpningsstrategier
och
budgetar har en integrerad politisk
ram som underlättar övergången
till den formella ekonomin och
som i förekommande fall tar
hänsyn till de olika förvaltningsnivåernas olika roller.
11. Denna integrerade politiska
ram bör användas för att
a) främja strategier för hållbar
utveckling, fattigdomsbekämpning
och tillväxt för alla samt för att
skapa anständiga arbetstillfällen i
den formella ekonomin,
b) fastställa lämpliga rättsliga
ramar och regelverk,

8. Members should undertake a
proper assessment and diagnostics
of factors, characteristics, causes
and circumstances of informality
in the national context to inform
the design and implementation of
laws and regulations, policies and
other measures aiming to facilitate
the transition to the formal
economy.

c) främja ett gynnsamt företagsoch investeringsklimat,
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d) öka respekten för, samt främja
och genomföra, grundläggande
principer
och
rättigheter
i

9. Members should adopt, review
and enforce national laws and
regulations or other measures to
ensure appropriate coverage and
protection of all categories of
workers and economic units.
10. Members should ensure that an
integrated policy framework to
facilitate the transition to the
formal economy is included in
national development strategies or
plans as well as in poverty
reduction strategies and budgets,
taking into account, where
appropriate, the role of different
levels of government.
11. This
integrated
policy
framework should address:
(a) the promotion of strategies for
sustainable development, poverty
eradication and inclusive growth,
and the generation of decent jobs
in the formal economy;
(b) the establishment of an
appropriate
legislative
and
regulatory framework;
(c) the promotion of a conducive
business
and
investment
environment;
(d) respect for and promotion and
realization of the fundamental
principles and rights at work;

arbetslivet,
e) förbättra arbetsgivarnas och
arbetstagarnas organisering och
representation i syfte att främja en
social dialog,
f) främja jämlikhet och utrota alla
former av diskriminering och våld
på
arbetsplatsen,
däribland
könsrelaterat våld,
g) främja företagande, mikroföretag och små och medelstora
företag, samt andra typer av
affärsmodeller och ekonomiska
enheter, såsom kooperativ och
andra enheter i den sociala och
solidariska ekonomin,
h) säkerställa
tillgången
till
utbildning, livslångt lärande och
kompetensutveckling,
i) säkerställa
tillgången
till
finansiella tjänster, bland annat
genom ett regelverk som främjar
en inkluderande finansiell sektor,
j) säkerställa
tillgången
till
företagstjänster,
k) säkerställa
tillgången
till
marknader,
l) säkerställa
tillgången
till
infrastruktur och teknik,
m) främja sektorspolitik,
n) fastställa minimigränser för
socialt skydd, i den mån sådana
saknas, och utöka täckningen av
socialförsäkringsskyddet,
o) främja lokala utvecklingsstrategier, både för landsbygd och
städer, däribland en reglerad
användning av offentliga platser
och en reglerad tillgång till
allmänna naturresurser för självförsörjning,
p) införa
en
ändamålsenlig
arbetsmiljöpolitik,
q) införa
effektiva
och
ändamålsenliga yrkesinspektioner,
r) öka inkomsttryggheten, bland
annat genom en lämpligt utformad
minimilön,
s) se till att alla faktiskt har

(e) the
organization
and
representation of employers and
workers to promote social
dialogue;
(f) the promotion of equality and
the elimination of all forms of
discrimination
and
violence,
including gender-based violence,
at the workplace;
(g) the
promotion
of
entrepreneurship, micro, small and
medium-sized enterprises, and
other forms of business models
and economic units, such as
cooperatives and other social and
solidarity economy units;
(h) access to education, lifelong
learning and skills development;
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(i) access to financial services,
including through a regulatory
framework promoting an inclusive
financial sector;
(j) access to business services;
(k) access to markets;
(l) access to infrastructure and
technology;
(m) the promotion of sectoral
policies;
(n) the establishment of social
protection floors, where they do
not exist, and the extension of
social security coverage;
(o) the promotion of local
development strategies, both rural
and urban, including regulated
access for use of public space and
regulated access to public natural
resources
for
subsistence
livelihoods;
(p) effective occupational safety
and health policies;
(q) efficient and effective labour
inspections;
(r) income security, including
appropriately designed minimum
wage policies;
(s) effective access to justice; and
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tillgång till rättslig prövning, och
t) främja internationella samarbetsmekanismer.
12. Medlemsstaterna
bör
vid
utformningen och genomförandet
av en integrerad politisk ram
säkerställa samordning mellan
olika
förvaltningsnivåer
och
samarbete mellan berörda organ
och myndigheter, t.ex. skattemyndigheter,
socialförsäkringsinstitutioner,
yrkesinspektioner,
tullmyndigheter,
migrationsmyndigheter
och
arbetsförmedlingar,
beroende
på
nationella förhållanden.
13. Medlemsstaterna bör inse
vikten av att trygga arbetstagarnas
och de ekonomiska enheternas
inkomst under övergången till den
formella ekonomin. Medlemsstaterna bör därför se till att dessa
arbetstagare eller ekonomiska
enheter har möjlighet att få sin
nuvarande egendom erkänd och att
det finns möjlighet att formalisera
rätten till egendom och tillgången
till mark.

(t) international
cooperation
mechanisms.
12. When
formulating
and
implementing an integrated policy
framework, Members should
ensure
coordination
across
different levels of government and
cooperation between the relevant
bodies and authorities, such as tax
authorities,
social
security
institutions, labour inspectorates,
customs authorities, migration
bodies and employment services,
among others, depending on
national circumstances.
13. Members should recognize the
importance of safeguarding the
opportunities of workers and
economic units for income
security in the transition to the
formal economy by providing the
means for such workers or
economic
units
to
obtain
recognition of their existing
property as well as by providing
the means to formalize property
rights and access to land.

IV. SYSSELSÄTTNINGSPOLI
TIK

IV. Employment policies

14. Medlemsstaterna bör som ett
led i arbetet med att skapa
kvalitativa arbetstillfällen i den
formella ekonomin utarbeta och
genomföra
en
nationell
sysselsättningspolitik i enlighet
med konvention nr 122 om
sysselsättningspolitik från 1964,
och se till att full, produktiv och
frivillig
sysselsättning
på
anständiga villkor utgör ett
centralt mål i sina nationella
strategier
och
planer
för
utveckling och tillväxt.
15. Medlemsstaterna bör verka för
att genomföra en heltäckande
sysselsättningspolitik som bygger
på trepartssamråd. Denna kan till
exempel bestå av följande delar:

14. In pursuing the objective of
quality job creation in the formal
economy,
Members
should
formulate and implement a
national employment policy in line
with the Employment Policy
Convention, 1964 (No. 122), and
make full, decent, productive and
freely chosen employment a
central goal in their national
development and growth strategy
or plan.
15. Members should promote the
implementation
of
a
comprehensive
employment
policy framework, based on
tripartite consultations, that may

a) En
sysselsättningsfrämjande
makroekonomisk politik som
främjar en aggregerad efterfrågan,
produktiva
investeringar
och
strukturomvandling,
främjar
hållbara företag, ökar företagens
förtroende
och
motverkar
ojämlikhet.
b) En handels-, industri-, skatte-,
sektors- och infrastrukturinriktad
politik som främjar sysselsättning,
ökar
produktiviteten
och
underlättar strukturomvandling.
c) En företagspolitik som, med
beaktande av den resolution och
de slutsatser om främjandet av
hållbara företag som antogs av
Internationella arbetskonferensen
vid sitt 96:e möte (2007), främjar
hållbara företag och, framförallt,
ett
gynnsamt
företagsklimat,
inklusive stöd till mikroföretag,
små och medelstora företag och
företagande, samt väl utformade,
överskådliga och väl förmedlade
förordningar
som
möjliggör
formalisering
och
rättvis
konkurrens.
d) En arbetsmarknadspolitik och
arbetsmarknadspolitiska
institutioner
som
hjälper
låginkomsthushåll att ta sig ur
fattigdom och få tillgång till fritt
valt arbete. Det kan t.ex. handla
om en lämpligt utformad lönepolitik,
inklusive
minimilön,
sociala skyddssystem, inklusive
kontantöverföringar,
offentliga
sysselsättningsprogram
och
garantier, samt åtgärder för att se
till att arbetsförmedlingarna når ut
till personer i den informella
ekonomin.
e) En politik för arbetskraftsmigration som tar hänsyn till
arbetsmarknadens behov och som
främjar anständigt arbete och

include the following elements:
(a) pro-employment
macroeconomic
policies
that
support
aggregate
demand,
productive
investment
and
structural transformation, promote
sustainable enterprises, support
business confidence, and address
inequalities;
(b) trade, industrial, tax, sectoral
and infrastructure policies that
promote employment, enhance
productivity
and
facilitate
structural
transformation
processes;
(c) enterprise policies that promote
sustainable enterprises and, in
particular, the conditions for a
conducive environment, taking
into account the resolution and
Conclusions
concerning
the
promotion
of
sustainable
enterprises adopted by the
International Labour Conference
at its 96th Session (2007),
including support to micro, small
and medium-sized enterprises and
entrepreneurship,
and
welldesigned, transparent and wellcommunicated regulations to
facilitate formalization and fair
competition;
(d) labour market policies and
institutions to help low-income
households to escape poverty and
access freely chosen employment,
such as appropriately designed
wage policies including minimum
wages, social protection schemes
including cash transfers, public
employment programmes and
guarantees, and enhanced outreach
and delivery of employment
services to those in the informal
economy;
(e) labour migration policies that
take into account labour market
needs and promote decent work
and the rights of migrant workers;
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migrerande
arbetstagares
rättigheter.
f) En utbildnings- och kompetensutvecklingspolitik som främjar
livslångt lärande, anpassas till
arbetsmarknadens
föränderliga
behov och ny teknik, och erkänner
tidigare kunskaper, t.ex. genom
informella lärlingssystem, för att
på så sätt skapa fler möjligheter
till formell sysselsättning.
g) Heltäckande
aktiveringsåtgärder
för
att
underlätta för ungdomar att gå
från skola till arbete, särskilt för
dem som har svårt att hävda sig på
arbetsmarknaden, t.ex. ungdomsgarantisystem som ger tillgång till
utbildning och varaktig produktiv
sysselsättning.
h) Åtgärder
som
främjar
övergången från arbetslöshet eller
inaktivitet till arbete, särskilt för
långtidsarbetslösa
personer,
kvinnor och andra grupper som
har svårt att hävda sig på
arbetsmarknaden.
i) Relevanta, tillgängliga och
uppdaterade informationssystem
på arbetsmarknadsområdet.

(f) education
and
skills
development policies that support
lifelong learning, respond to the
evolving needs of the labour
market and to new technologies,
and recognize prior learning such
as through informal apprenticeship
systems,
thereby
broadening
options for formal employment;
(g) comprehensive
activation
measures to facilitate the schoolto-work transition of young
people, in particular those who are
disadvantaged, such as youth
guarantee schemes to provide
access to training and continuing
productive employment;
(h) measures to promote the
transition from unemployment or
inactivity to work, in particular for
long-term unemployed persons,
women and other disadvantaged
groups; and
(i) relevant, accessible and up-todate labour market information
systems.

V. RÄTTIGHETER OCH
SOCIALT SKYDD

V. Rights and social protection

16. Medlemsstaterna bör vidta
åtgärder för att skapa anständiga
arbetsförhållanden och för att
respektera, främja och genomföra
grundläggande
principer
och
rättigheter i arbetslivet för
personer
i
den
informella
ekonomin, bland annat när det
gäller
a) föreningsfriheten
och
ett
faktiskt erkännande av kollektivförhandlingsrätten,
b) avskaffande av alla former av
tvångsarbete eller obligatoriskt
arbete,
c) ett faktiskt avskaffande av
barnarbete, och

16. Members
should
take
measures to achieve decent work
and to respect, promote and realize
the fundamental principles and
rights at work for those in the
informal economy, namely:

(a) freedom of association and the
effective recognition of the right
to collective bargaining;
(b) the elimination of all forms of
forced or compulsory labour;
(c) the effective abolition of child
labour; and

d) undanröjande av diskriminering
vid anställning och yrkesutövning.
17. Medlemsstaterna bör
a) vidta omedelbara åtgärder för
att komma till rätta med de
otrygga
och
ohälsosamma
arbetsvillkor som ofta kännetecknar arbetet i den informella
ekonomin, och
b) främja och utöka skyddet när
det gäller hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen för arbetsgivare och
arbetstagare i den informella
ekonomin.
18. Medlemsstaterna bör genom
övergången till den formella
ekonomin successivt se till att alla
arbetstagare i den informella
ekonomin, både enligt lagstiftningen och i praktiken,
omfattas av social trygghet,
moderskapsskydd,
anständiga
arbetsvillkor och en minimilön
som tar hänsyn till arbetstagarnas
behov och andra relevanta
faktorer, bland annat levnadskostnaderna och den allmänna
lönenivån i landet.
19. Medlemsstaterna bör i sitt
arbete med att utarbeta och
upprätthålla nationella minimiregler för socialt skydd inom sina
socialförsäkringssystem och i sitt
arbete
med
att
underlätta
övergången till den formella
ekonomin ta särskild hänsyn till
behov och omständigheter för
personer
i
den
informella
ekonomin och deras familjer.
20. Medlemsstaterna bör genom
övergången till den formella
ekonomin successivt utvidga
socialförsäkringsskyddet
till
personer inom den informella
ekonomin och vid behov anpassa
förvaltningsförfaranden, förmåner
och bidrag efter deras bidragsförmåga.
21. Medlemsstaterna bör verka för
att öka utbudet av och tillgången

(d) the
elimination
of
discrimination in respect of
employment and occupation.
17. Members should:
(a) take immediate measures to
address the unsafe and unhealthy
working conditions that often
characterize work in the informal
economy; and
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(b) promote
and
extend
occupational safety and health
protection to employers and
workers in the informal economy.
18. Through the transition to the
formal economy, Members should
progressively extend, in law and
practice, to all workers in the
informal economy, social security,
maternity
protection,
decent
working
conditions
and
a
minimum wage that takes into
account the needs of workers and
considers
relevant
factors,
including but not limited to the
cost of living and the general level
of wages in their country.
19. In building and maintaining
national social protection floors
within their social security system
and facilitating the transition to
the formal economy, Members
should pay particular attention to
the needs and circumstances of
those in the informal economy and
their families.
20. Through the transition to the
formal economy, Members should
progressively extend the coverage
of social insurance to those in the
informal
economy
and,
if
necessary, adapt administrative
procedures,
benefits
and
contributions, taking into account
their contributory capacity.
21. Members should encourage
the provision of and access to
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till god barnomsorg och annan
omsorg av god kvalitet till en
överkomlig kostnad. Syftet är att
främja
jämställdhet
mellan
kvinnor och män när det gäller
möjligheter till företagande och
sysselsättning samt att möjliggöra
övergången till den formella
ekonomin.

affordable quality childcare and
other care services in order to
promote gender equality in
entrepreneurship and employment
opportunities and to enable the
transition to the formal economy.

VI. INCITAMENT,
EFTERLEVNAD OCH
VERKSTÄLLIGHET

VI. Incentives, compliance and
enforcement

22. Medlemsstaterna bör vidta
lämpliga åtgärder, bland annat
genom
att
kombinera
förebyggande åtgärder, brottsbekämpande åtgärder och ändamålsenliga påföljder, för att
förhindra
skatteflykt,
undandragande av sociala avgifter samt
kringgående av arbetsmarknadslagstiftning och arbetsnormer. Alla
incitament bör vara inriktade på
att underlätta en ändamålsenlig
och snar övergång från den
informella till den formella
ekonomin.
23. Medlemsstaterna bör där så är
lämpligt minska de hinder som
finns för övergången till den
formella ekonomin och vidta
åtgärder
för
att
bekämpa
korruption och främja god
samhällsstyrning.
24. Medlemsstaterna bör införa
incitament för, och marknadsföra
fördelarna med, en ändamålsenlig
övergång till den formella
ekonomin, bland annat genom en
ökad tillgång till företagstjänster,
finansiering,
infrastruktur,
marknader, teknik, utbildningsprogram och äganderätt.

22. Members
should
take
appropriate measures, including
through
a
combination
of
preventive
measures,
law
enforcement
and
effective
sanctions, to address tax evasion
and
avoidance
of
social
contributions, labour laws and
regulations. Any incentives should
be linked to facilitating the
effective and timely transition
from the informal to the formal
economy.

25. För att formalisera mikroenheter och små ekonomiska
enheter bör medlemsstaterna
a) reformera
villkoren
för
marknadstillträde
genom
att

25. With
respect
to
the
formalization of micro and small
economic units, Members should:
(a) undertake
business
entry
reforms by reducing registration

23. Members
should
reduce,
where appropriate, the barriers to
the transition to the formal
economy and take measures to
promote anti- corruption efforts
and good governance.
24. Members
should
provide
incentives for, and promote the
advantages of, effective transition
to the formal economy, including
improved access to business
services, finance, infrastructure,
markets, technology, education
and skills programmes, and
property rights.

minska registreringskostnaderna,
påskynda förfarandet och öka
tillgången till tjänster, t.ex. genom
informationsoch
kommunikationsteknik,
b) minska efterlevnadskostnaderna
genom att förenkla systemet för
kontroll och betalning av skatter
och avgifter,
c) göra det lättare att delta i
offentlig upphandling, i enlighet
med
nationell
lagstiftning,
inklusive
arbetsmarknadslagstiftningen, genom att anpassa
upphandlingsförfaranden
och
upphandlingsvolymer,
tillhandahålla
utbildning
och
rådgivning om att delta i offentlig
upphandling,
samt
reservera
kvoter för dessa ekonomiska
enheter,
d) förbättra
tillgången
till
inkluderande finansiella tjänster,
t.ex. lån och eget kapital,
betalningsoch
försäkringstjänster, sparande och garantisystem som är anpassade efter de
ekonomiska enheternas storlek
och behov,
e) förbättra
tillgången
till
utbildning i att driva företag,
kompetensutveckling
och
skräddarsydda
tjänster
för
företagsutveckling, och
f) förbättra tillgången till social
trygghet.
26. Medlemsstaterna bör för att
underlätta tillgången till den
formella
ekonomin
införa
lämpliga mekanismer eller se över
befintliga mekanismer för att se
till att nationella lagar och
förordningar efterlevs, bland annat
för att se till att anställningsförhållanden
erkänns
och
upprätthålls.
27. Medlemsstaterna bör ha ett
adekvat och lämpligt tillsynssystem, se till att alla arbetsplatser
i den informella ekonomin
omfattas av yrkesinspektioner för

costs and the length of the
procedure, and by improving
access to services, for example,
through
information
and
communication technologies;
(b) reduce compliance costs by
introducing simplified tax and
contributions assessment and
payment regimes;
(c) promote access to public
procurement, consistent with
national legislation, including
labour
legislation,
through
measures such as adapting
procurement
procedures
and
volumes, providing training and
advice on participating in public
tenders, and reserving quotas for
these economic units;
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(d) improve access to inclusive
financial services, such as credit
and equity, payment and insurance
services, savings, and guarantee
schemes, tailored to the size and
needs of these economic units;
(e) improve
access
to
entrepreneurship training, skills
development and tailored business
development services; and
(f) improve access to social
security coverage.
26. Members should put in place
appropriate mechanisms or review
existing mechanisms with a view
to ensuring compliance with
national laws and regulations,
including but not limited to
ensuring
recognition
and
enforcement
of
employment
relationships, so as to facilitate the
transition to the formal economy.
27. Members should have an
adequate and appropriate system
of inspection, extend coverage of
labour inspection to all workplaces
in the informal economy in order
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att skydda arbetstagarna och ge
tillsynsorganen vägledning, bland
annat om hur arbetsvillkoren i den
informella
ekonomin
kan
förbättras.
28. Medlemsstaterna bör vidta
åtgärder för att se till att berörda
aktörer
har
tillgång
till
information, får hjälp med att följa
tillämpliga lagar och förordningar
samt kan bygga upp sin kapacitet.
29. Medlemsstaterna bör införa
effektiva
och
tillgängliga
klagomåls- och överklagandeförfaranden.
30. Medlemsstaterna bör införa
förebyggande
åtgärder
och
lämpliga korrigerande åtgärder för
att underlätta övergången till den
formella ekonomin och se till att
de administrativa, civilrättsliga
eller straffrättsliga påföljder som
enligt den nationella lagstiftningen
föreskrivs för bristande efterlevnad är tillräckliga och tillämpas
strikt.

30

to protect workers, and provide
guidance for enforcement bodies,
including on how to address
working conditions in the informal
economy.
28. Members
should
take
measures to ensure the effective
provision
of
information,
assistance in complying with the
relevant laws and regulations, and
capacity building for relevant
actors.
29. Members should put in place
efficient and accessible complaint
and appeal procedures.
30. Members should provide for
preventive
and
appropriate
corrective measures to facilitate
the transition to the formal
economy, and ensure that the
administrative, civil or penal
sanctions provided for by national
laws for non-compliance are
adequate and strictly enforced.

VII. FÖRENINGSFRIHET,
SOCIAL DIALOG OCH
ARBETSGIVAR- OCH
ARBETSTAGARORGANISAT
IONERNAS ROLL

VII. Freedom of association,
social dialogue and role of
employers’ and workers’
organizations

31. Medlemsstaterna bör se till att
personer
i
den
informella
ekonomin åtnjuter föreningsfrihet
och rätt till kollektivförhandlingar,
inklusive rätt att bilda och, enligt
den
berörda
organisationens
regler, gå med i de organisationer,
förbund och centralorganisationer
de vill.

31. Members should ensure that
those in the informal economy
enjoy freedom of association and
the right to collective bargaining,
including the right to establish
and, subject to the rules of the
organization concerned, to join
organizations, federations and
confederations of their own
choosing.
32. Members should create an
enabling
environment
for
employers and workers to exercise
their right to organize and to
bargain collectively and to
participate in social dialogue in
the transition to the formal

32. Medlemsstaterna bör skapa
förutsättningar för arbetsgivare
och arbetstagare att utöva sin rätt
att organisera sig, föra kollektiva
förhandlingar och delta i den
sociala dialogen vid övergången
till den formella ekonomin.

33. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bör där så är
lämpligt se till att arbetstagare och
ekonomiska
enheter
i
den
informella ekonomin kan upptas
som medlemmar och ta del av
tjänster.
34. I arbetet med att utarbeta,
genomföra och utvärdera politik
och program av betydelse för den
informella ekonomin, inbegripet
dess formalisering, bör medlemsstaterna samråda med och aktivt
involvera de mest representativa
arbetsgivaroch
arbetstagarorganisationerna. Dessa bör i
enlighet med nationell praxis
omfatta företrädare för medlemsorganisationer som företräder
arbetstagare och ekonomiska
enheter
i
den
informella
ekonomin.
35. För att underlätta övergången
till den formella ekonomin kan
medlemsstater och arbetsgivaroch
arbetstagarorganisationer
vända sig till Internationella
arbetsbyrån för att få hjälp med att
stärka
kapaciteten
bland
arbetsgivaroch
arbetstagarorganisationer
och,
i
förekommande fall, organisationer
som företräder aktörer i den
informella ekonomin när det gäller
att hjälpa arbetstagare och
ekonomiska
enheter
i
den
informella ekonomin.

economy.
33. Employers’ and workers’
organizations
should,
where
appropriate, extend membership
and services to workers and
economic units in the informal
economy.
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34. In designing, implementing
and evaluating policies and
programmes of relevance to the
informal economy, including its
formalization, Members should
consult with and promote active
participation
of
the
most
representative employers’ and
workers’ organizations, which
should include in their rank,
according to national practice,
representatives of membershipbased representative organizations
of workers and economic units in
the informal economy.
35. Members and employers’ and
workers’ organizations may seek
the assistance of the International
Labour Office to strengthen the
capacity of the representative
employers’
and
workers’
organizations and, where they
exist, representative organizations
of those in the informal economy,
to assist workers and economic
units in the informal economy,
with a view to facilitating the
transition to the formal economy.

VIII. INSAMLING AV
UPPGIFTER OCH
ÖVERVAKNING

VIII. Data collection and
monitoring

36. Medlemsstaterna
bör
regelbundet och i samråd med
arbetsgivaroch
arbetstagarorganisationer
a) i den mån det är möjligt och
lämpligt, samla in, analysera och
sprida statistik, uppdelad efter
kön, ålder, arbetsplats och andra

36. Members
should,
in
consultation with employers’ and
workers’ organizations, on a
regular basis:
(a) where
possible
and
as
appropriate, collect, analyse and
disseminate
statistics
disaggregated by sex, age,
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specifika
socioekonomiska
uppgifter om den informella
ekonomins
storlek
och
sammansättning,
däribland
uppgifter om antalet informella
ekonomiska enheter och arbetstagare samt inom vilka sektorer de
är verksamma, och
b) övervaka och utvärdera hur
formaliseringen fortskrider.
37. Medlemsstaterna bör i sitt
arbete med att utveckla eller
omarbeta koncept, definitioner och
metoder
som används
vid
sammanställningen av uppgifter,
statistik och indikatorer om den
informella ekonomin ta hänsyn till
eventuell
vägledning
som
Internationella
arbetsorganisationen
tillhandahåller,
särskilt och där så är lämpligt dess
om
en
statistisk
riktlinjer
definition av informell sysselsättning som antogs av den 17:e
internationella konferensen för
arbetsmarknadsstatistiker år 2003
och senare uppdateringar därav.

workplace, and other specific
socio-economic characteristics on
the size and composition of the
informal economy, including the
number of informal economic
units, the number of workers
employed and their sectors; and

IX. GENOMFÖRANDE

IX. Implementation

38. Medlemsstaterna
bör
genomföra bestämmelserna i
denna rekommendation i samråd
med de mest representativa
arbetsgivaroch
arbetstagarorganisationerna. Dessa bör i
enlighet med nationell praxis
omfatta företrädare för medlemsorganisationer
som
baserade
företräder
arbetstagare
och
ekonomiska
enheter
i
den
informella
ekonomin.
Bestämmelserna bör beroende på
omständigheterna
genomföras
med hjälp av en eller flera av
följande metoder:
a) Nationella lagar och förordningar.
b) Kollektivavtal.
c) Politik och program.
d) Ändamålsenlig
samordning

38. Members should give effect to
the
provisions
of
this
Recommendation, in consultation
with the most representative
employers’
and
workers’
organizations,
which
should
include in their rank, according to
national practice, representatives
of
membership-based
representative organizations of
workers and economic units in the
informal economy, by one or a
combination of the following
means, as appropriate:

(b) monitor and evaluate the
progress towards formalization.
37. In developing or revising the
concepts,
definitions
and
methodology
used
in
the
production of data, statistics and
indicators on the informal
economy, Members should take
into
consideration
relevant
guidance
provided
by
the
International Labour Organization,
in particular and as appropriate,
the guidelines concerning a
statistical definition of informal
employment adopted by the 17th
International
Conference
of
Labour Statisticians in 2003 and
their subsequent updates.

(a) national laws and regulations;
(b) collective agreements;
(c) policies and programmes;
(d) effective coordination among

mellan statliga organ och andra
berörda parter.
e) Institutionell
kapacitetsuppbyggnad och resursmobilisering.
f) Andra åtgärder i enlighet med
nationell lagstiftning och praxis.
39. Medlemsstaterna bör regelbundet, där så är lämpligt, granska
politikens och åtgärdernas ändamålsenlighet när det gäller att
underlätta övergången till den
formella ekonomin i samråd med
de mest representativa arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna.
Dessa bör i enlighet med nationell
praxis omfatta företrädare för
medlemsbaserade organisationer
som företräder arbetstagare och
ekonomiska
enheter
i
den
informella ekonomin.
40. Medlemsstaterna bör i sitt
arbete med att fastställa, utveckla,
genomföra
och
regelbundet
granska de åtgärder som vidtas för
att underlätta övergången till den
formella ekonomin ta hänsyn till
den vägledning som ges i
Internationella
arbetsorganisationens
och
FN:s
instrument om den informella
ekonomin som återfinns i bilagan.
41. Ingenting
i
denna
rekommendation bör tolkas som
en inskränkning av det skydd för
aktörer i den informella ekonomin
som ges i andra instrument från
Internationella
arbetsorganisationen.
42. Bilagan kan komma att ändras
av Internationella arbetsbyråns
styrelse. En sådan ändrad bilaga
ska efter styrelsens godkännande
ersätta den tidigare bilagan och
delges Internationella arbetsorganisationens medlemsstater.

government bodies and other
stakeholders;
(e) institutional capacity building
and resource mobilization; and

Skr. 2016/17:71
Bilaga 1

(f) other measures consistent with
national law and practice.
39. Members should review on a
regular basis, as appropriate, the
effectiveness of policies and
measures to facilitate the transition
to the formal economy, in
consultation with the most
representative employers’ and
workers’ organizations, which
should include in their rank,
according to national practice,
representatives of membershipbased representative organizations
of workers and economic units in
the informal economy.
40. In establishing, developing,
implementing and periodically
reviewing the measures taken to
facilitate the transition to the
formal economy, Members should
take into account the guidance
provided by the instruments of the
International Labour Organization
and the United Nations relevant to
the informal economy listed in the
Annex.
41. Nothing
in
this
Recommendation
should
be
construed
as
reducing
the
protections afforded to those in the
informal economy by other
instruments of the International
Labour Organization.
42. The Annex may be revised by
the Governing Body of the
International Labour Office. Any
revised Annex so established,
once approved by the Governing
Body, shall replace the preceding
annex and shall be communicated
to
the
Members
of
the
International Labour Organization.
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