
Jorunn Lindholt, 
Skattedirektoratet, analyse

Hanne Beate Næringsrud, 
Skattedirektoratet, analyse

Anders Berset, 
Skattedirektoratet, analyse

30 31Analysenytt 02I2018 Analysenytt 02I2018 

Kampen mot arbeidslivskriminalitet 
– på rett vei, men flere må på banen 

Arbeidslivskriminalitet er et samfunnsproblem som har 
vært et høyt prioritert satsingsområde for Skatteetaten de 
siste årene. Vi forsøker gjennom analyser, effektmålinger 
og spørreundersøkelser å følge med på om innsatsen vår 
bidrar til å redusere arbeidslivskriminaliteten. Skatteetatens 
spørreundersøkelser i næringslivet, bygg- og anleggsbransjen 
og befolkningen gir indikasjoner på at utviklingen går i 
riktig retning, men viser samtidig at det fortsatt er en del 
utfordringer i de mest utsatte næringene. Kan Skatteetaten 
bekjempe arbeidslivkriminalitet på en bedre måte, og bør 
næringslivet og forbrukerne også ta et større ansvar?

Regjeringens strategi for forebygging og bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet (2017) definerer dette som: 

”Handlinger som bryter med norske lover om 
lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og 
avgifter, som gjerne er utført organisert, og 
som minimaliserer produksjonskostnadene, 
utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-
vridende og undergraver samfunnsstrukturen.” 

Arbeidslivskriminalitet i form av skatte- og avgifts-
unndragelser ble for 2015 anslått til å utgjøre mellom 12 og 
60 milliarder kroner (Samfunnsøkonomisk analyse 2017). 
Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til disse tallene 
ettersom det er utfordrende å estimere omfanget av et 
sammensatt og ofte skjult fenomen.

For å nå målet om å redusere arbeidslivskriminalitet, 
kreves det samarbeid mellom ulike sektorer og etater. Siden 
regjeringen la frem sin strategi mot arbeidslivskriminalitet 
i 2015, har innsatsen blitt styrket på flere områder. 
Regjeringen (2017) legger vekt på en bred og felles innsats 
fra partene i arbeidslivet. Økt koordinering og styrket 
informasjonsflyt mellom offentlige etater skal bidra til mer 
samlet forebygging og bekjempelse. Det er etablert et 
tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet ved siden 
av innsatsen i den enkelte etat. De fire samarbeidende 
etatene er NAV, Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten. 
I styringsdokumentene til etatene gis det en rekke felles 
føringer som styrer innsatsen og prioriteringene for 
samarbeidet. I tillegg er det opprettet sju tverretatlige 
sentre hvor etatene er samlokalisert og arbeider koordinert 
for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Skatteetaten har lagt ned betydelige ressurser for å 
bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bygg- og anleggsbransjen, 
og først og fremst den delen som vi omtaler som 
”proffmarkedet”, har vært den prioriterte målgruppen for 
Skatteetatens innsats. Proffmarkedet omfatter tjenester 

som kjøpes av andre virksomheter, mens privatmarkedet 
omfatter tjenester som kjøpes av privatpersoner. Bakgrunnen 
for prioriteringen av bygg- og anleggsbransjen var at våre 
erfaringer fra kontrollvirksomheten viste større risiko for 
arbeidslivskriminalitet der sammenliknet med andre bransjer. 
Proffmarkedet ble ansett som som viktig å prioritere fordi 
den kriminelle aktiviteten der gjerne er organisert, oppdrag 
blir gjennomført gjennom flere ledd, det er økt risiko for 
utnyttelse av arbeidstakere og det er større mulighetsrom 
gjennom mer avanserte og komplekse selskapsstrukturer.

Skatteetatens innsats mot arbeidslivskriminalitet 
skal være kunnskapsbasert og støttes opp med 
analyser av omfang, evalueringer, effektmålinger og 
spørreundersøkelser. I denne artikkelen ser vi på om 
utviklingen går i riktig retning og diskuterer hva mer 
som må til for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. For 
å belyse utviklingen presenterer vi resultater fra tre 
spørreundersøkelser som Skatteetaten gjennomfører i 
henholdsvis næringslivet, bygg- og anleggsbransjen og 
befolkningen:

• Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, 
rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO)

• Undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen, 
proffmarkedet (BA-proff) 

• Undersøkelsen om svart arbeid

Se faktaboks for en nærmere beskrivelse av undersøkelsene.

Virker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet?

Resultatene fra de tre spørreundersøkelsene i næringslivet, 
bygg- og anleggsbransjen og befolkningen forteller oss hvilke 
oppfatninger disse gruppene har om forhold som er relevante 
for arbeidslivskriminalitet, og om disse oppfatningene er 
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Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, 
rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 
Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg av norske virksomheter, og undersøker 
holdninger til etterlevelse av skatt- og avgiftsregelverket 
og oppfatninger av skattemyndighetenes innsats. 
Spørreundersøkelsen er gjennomført som telefonintervju 
i 2016, 2017 og 2018. Relevant for arbeidslivskriminalitet 
er vurderinger av blant annet holdninger til unndragelser 
og bransjeforhold. 

Undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen, 
”proffmarkedet” (BA-proff)
Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg virksomheter innenfor bygg og anlegg som 
først og fremst har andre virksomheter som kunder. 
Undersøkelsen kartlegger endringer i bransjens egen 
oppfatning av arbeidslivskriminalitet og er gjennomført 
som telefonintervju i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Undersøkelsen om svart arbeid
Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg av befolkningen og undersøker omfanget, 
kjøpsmotivene og framtidsutsiktene for kjøp av svart 
arbeid. Spørreundersøkelsen er gjennomført som 
telefonintervju i 2006, og via web i 2009, 2011, 2014, 
2016 og 2017. Arbeidslivskriminalitet vurderes gjennom 
ulike spørsmål relatert til svart arbeid.
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i endring. Til tross for at dette ikke direkte kan knyttes til 
innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, kan det 
vise om utviklingen går i ønsket retning.

Tydelig nedgang i oppfatningen av utbredelse
Undersøkelsen i bygg- og anleggsbransjen (BA-proff) måler 
denne bransjens oppfatninger av arbeidslivskriminalitet, og 
er rettet mot «proffmarkedet». Kun de virksomhetene som 
oppgir at de først og fremst har andre virksomheter som 
kunder er med. Undersøkelsen gir med andre ord nyttige 
tilbakemeldinger på innsatsen i det som er Skatteetatens 
hovedmålgruppe for arbeidslivskriminalitetssatsingen.

Figur 1 viser andelen i BA-proff som oppgir at 
arbeidslivskriminalitet, og ulike former for regelbrudd relatert 
til arbeidslivskriminalitet, er ganske vanlig eller svært vanlig 
i deres bransje. Både for arbeidslivskriminalitet generelt, 
og for samtlige av de ulike regelbruddene, har det vært en 
tydelig nedgang fra 2015–2018. Endringene fra 2015 til 2018 
er statistisk signifikant for alle typer regelbrudd. Det vil si at 
det er svært lite sannsynlig at de observerte endringene er 
oppstått tilfeldig. På den annen side kan det hevdes at det er 
en for stor andel som fortsatt mener at arbeidslivskriminalitet 
er vanlig i sin bransje.

Økt oppdagelsesrisiko i bygg- og anleggsbransjen
Spørsmål om hvor stor den opplevde sannsynligheten er for 
at skattemyndighetene oppdager unndragelser i bransjen 
blir stilt gjennom SERO, som er representativ for hele 
næringslivet. Det er mer vanlig å oppgi liten sannsynlighet for 
å bli oppdaget i bygg- og anleggsbransjen enn i næringslivet 
totalt, med 30 mot 23 prosent i 2018. Andelen som opplever 
liten sjanse for å bli oppdaget har imidlertid gått ned med 

seks prosentpoeng i bygg- og anleggsbransjen fra 2016 til 
2018, som er en statistisk sikker utvikling. Tilsvarende har 
andelen som opplever stor sjanse for å bli oppdaget økt, fra 
54 prosent i 2016 til 65 prosent i 2018. Det er interessant 
å merke seg at oppfatningen om oppdagelsesrisiko har 
endret seg i bygg- og anleggsbransjen i samme periode som 
satsingen mot arbeidslivskriminalitet kom i gang. Hvorvidt 
dette har en direkte sammenheng, eller om utviklingen de 
siste årene er del av en større trend, kan vi ikke vite noe 
sikkert om.

Flere opplever at offentlige kontrolletater stopper de 
som begår arbeidslivskriminalitet
Byggebransjens syn på offentlige kontrolletaters innsats 
har endret seg de siste årene. I figur 2 viser vi utviklingen for 
hvor mange som i stor grad mener offentlige kontrolletater 
er synlige på arbeidsplassene, fører effektiv kontroll 
og stopper de som driver arbeidslivskriminalitet. Fra 
2015 til 2018 har andelen i byggebransjen som mener 
kontrolletatene i stor grad oppnår dette økt med fem 
prosentpoeng. Disse endringene er statistisk sikre, og det 
har også vært en tilsvarende nedgang i andelen som oppgir 
i liten grad. Samtidig som vi ser at det har vært en positiv 
utvikling, er det verdt å merke seg at det er rundt 20 prosent 
som oppgir at de i stor grad merker kontrolletatenes innsats 
for de tre spørsmålene i figur 2. Dette kan fremstå som 
en relativt lav andel, og kanskje er det mer å gå på med 
tanke på å bedre disse oppfatningene. Tilstedeværelsen av 
kontrolletatenes innsats bør imidlertid være målrettet slik 
at alle virksomheter ikke nødvendigvis legger merke til den, 
dersom de driver seriøst. Det er derfor vanskelig å vite på 
hvilket nivå denne andelen ideelt sett bør ligge

Færre forbrukere handler svarte tjenester
I SERO 2018 oppga 24 prosent av alle virksomhetene at 
de har kunder i både proff- og privatmarkedet. For bygg og 
anlegg er denne andelen 42 prosent. Det kan derfor være 
relevant å se proff- og privatmarkedet i sammenheng.

Svart arbeid er fortsatt blant de vanligste formene for 
arbeidslivskriminalitet (NTAES 2017). I figur 1 ser vi at bygg- 
og anleggsbransjen vurderer svart arbeid, på lik linje med 
andre former for arbeidslivskriminalitet, som mindre vanlig 
i sin bransje i 2018, enn i 2015. Undersøkelsen om svart 
arbeid i befolkningen belyser omfanget, kjøpsmotivene og 
framtidsutsiktene for kjøp av svart arbeid. Undersøkelsen 
viser en nedgang i kjøp av svart arbeidskraft de siste årene. 
Ti prosent oppgir at de har kjøpt svart arbeid i 2018, dette 
er ned fire prosentpoeng fra samme undersøkelse i 2016 
og en halvering i forhold til 2011. Blant de som ikke har kjøpt 
svart arbeid, er det 9 prosent som har vurdert å gjøre det. 
Andelen som har vurdert å kjøpe svart har gått ned hver 
måling siden 2009, fra hele 20 prosent i 2009 til 9 prosent 
i 2018. Alt i alt tyder disse resultatene på at svart arbeid er 
redusert både i proff- og privatmarkedet de siste årene.

Fortsatt store utfordringer i bygg- og 
anleggsbransjen

Til tross for at virksomheter i bygg- og anleggsbransjen 
har inntrykk av at arbeidslivskriminalitet er mindre vanlig, 
opplever økt oppdagelsesrisiko og at kontrolletatene er 
mer synlige og stopper de som driver arbeidslivskriminalitet, 
viser SERO at bransjen fortsatt skiller seg negativt ut på 
spørsmål om konkurranseforhold og muligheter for å unndra. 
I SERO 2018 var det 64 prosent i bygg- og anleggsbransjen 

som oppga at de ofte må konkurrere mot virksomheter som 
driver svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter. 
Tilsvarende andel for næringslivet totalt var 33 prosent. 
Bygg- og anleggsbransjen er også den som i størst grad 
oppgir at det ikke er vanskelig å unndra i bransjen, med 25 
prosent mot 11 prosent i næringslivet totalt.

Særlig arbeidsintensive bransjer er utsatt
Ser vi nærmere på et mer detaljert bransjenivå, ser vi 
imidlertid at utfordringene er fordelt på flere arbeidsintensive 
bransjer. Figur 3 viser andelen som oppgir at de er enige 
i at de ofte må konkurrere mot virksomheter som driver 
svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter. Det 
er i stor grad de samme bransjene som fra år til år er mest 
enige i denne påstanden. Maler- og beleggbransjen omfatter 
ferdiggjøring av bygninger som malerarbeid, gulvlegging og 
tapetsering. Denne bransjen peker seg ut som den bransjen 
med størst utfordringer knyttet til konkurranseforhold. 
Sammen med snekkerarbeid og oppføring av bygninger, 
skiller også transportbransjen seg i stor grad negativt ut, 
både for godstransport og for passasjertransport. 

Undersøkelsen om svart arbeid i befolkningen fra 2018 
viste også at maler- og snekkertjenester, i tillegg til renhold, 
er de tjenestene som i størst grad blir kjøpt svart. Samme 
undersøkelse fra 2016 viste også at en stor andel kjøpte 
transporttjenester svart, både persontransport og flytting- 
og varetransport. Sistnevnte funn var imidlertid ikke like 
tydelig i undersøkelsen om svart arbeid i 2018.

Felles for disse bransjene er at det er arbeidsintensive 
bransjer som har lave oppstartskostnader, mange tilbydere, 
lett tilgang på arbeidskraft og innslag av ufaglærte. Dette, 

Figur 2. BA-proff: «I hvilken grad opplever din virksomhet at offentlige kontrolletater …?», andel som har oppgitt «i stor grad» eller «i svært stor grad», 
2015–2018 

Figur 1. BA-proff: «Hvor vanlig eller uvanlig tror du følgende er i din bransje...?», andel som har oppgitt «ganske vanlig» eller «svært vanlig», 2015–2018 
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sammen med uoversiktlige ansettelsesforhold og innslag av 
underleverandører, kan gi grobunn for arbeidslivskriminalitet.

Vi må forebygge og bekjempe 
arbeidslivskriminaliteten sammen med 
næringene og forbrukerne

Skatteetaten har lagt ned betydelige ressurser i å 
forebygge, forhindre og oppdage arbeidslivskriminalitet. 
Innenfor kontroll og oppfølging har Skatteetaten brukt 
25 prosent av sine kontrollressurser mot næring for å 
avsløre og sanksjonere arbeidslivskriminalitet. De siste 
årene har Skatteetatens kontrollvirksomhet hvert år 
etterberegnet om lag 400 millioner skattekroner knyttet 
til arbeidslivskriminalitet (Skatteetaten 2017). Potensialet 
for større ressursbruk innenfor kontroll er derfor trolig 
begrenset, ettersom ytterligere innsats kan gå utover andre 
viktige områder. Likevel kan det være et potensial for å bruke 
kontrollressursene mer effektivt og treffsikkert mot de som 
driver den mest alvorlige arbeidslivskriminaliteten. 

Skatteetaten og andre offentlige etater kan ikke bekjempe 
arbeidslivskriminalitet alene. I regjeringens strategi legges det 
også vekt på kunnskapsbygging, informasjon og strukturelle 
tiltak for å redusere mulighetene for arbeidslivskriminalitet 
og krympe handlingsrommet til kriminelle. Det er derfor 
viktig å mobilisere forbrukere, innkjøpere og næringene til å 
forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet. 

Styrke forbrukere og innkjøperes evne og vilje til å ta 
informerte valg
Næringslivet og forbrukere kan bidra til å redusere 
handlingsrommet for kriminalitet i arbeidslivet ved å ikke 
kjøpe varer og tjenester fra useriøse aktører. Ansvarliggjøring 
av næringslivet og forbrukere er derfor viktig for å forebygge 
at kriminelle eller useriøse aktører får oppdrag. I tillegg til at 
de må ønske å handle lovlydig, er det viktig at de blir satt i 
stand til å kunne ta informerte valg slik at de kan kjøpe varer 
og tjenester fra lovlydige aktører. 

Et eksempel på et tiltak som gjør næringslivet bedre i 
stand til å ta informerte valg, er samarbeidsavtalene som 
Skatteetaten har inngått med store utbyggere. Gjennom disse 
avtalene gir Skatteetaten informasjon fra våre registre om 
leverandører og underleverandører til utbyggere. Utbyggere 
kan på bakgrunn av dette avgjøre hvilke virksomheter de 
skal inngå avtale med. Skatteetaten og utbyggerne følger 
opp prosjekter ved eventuelle avvik, og Skatteetaten 
gjennomfører også enkle byggeplasskontroller. 

Skatteetaten har også tiltak rettet mot privatmarkedet, 
som skal bedre forbrukeres holdninger og øke deres 
innkjøpskompetanse. Tiltaket Tettpå: kontakter privat-
personer som har levert byggesøknad eller kjøpt bolig for 
å informere og veilede om hvordan de kan undersøke om 
håndverkere de vurderer å bruke er seriøse. Tema de tar 
opp, som det er viktig at forbrukere har kjennskap til, er 
tilgjengelige næringslivsdata, referanser, kontrakter, faktura 
og HMS-kort.

Figur 3. SERO: «Min virksomhet må ofte konkurrere mot bedrifter som har et lavere kostnadsnivå fordi de driver svart eller på annen måte unndrar 
skatter og avgifter», andel som har oppgitt «helt enig» eller «ganske enig», totalt og for de mest enige bransjene i løpet av perioden 2016–2018

Åpne næringslivsdata
I dag er det krevende for forbrukere og virksomheter å finne 
ut hvilke tilbydere som er seriøse og følger regelverket. I 
SERO 2018 svarte 32 prosent av næringslivet at det er 
vanskelig å finne ut om leverandører virksomheten kjøper 
tjenester av, opererer hvitt. Hvis Skatteetaten hadde 
hatt adgang til å dele relevante opplysninger vi har om 
virksomheter, kunne det vært enklere for oppdragsgivere 
og forbrukere å velge bort de useriøse. Ved å gi tilgang til 
informasjon om leverandører følger sine forpliktelser når det 
gjelder registrering, levering og betaling av skatt- og avgift, 
og om de har nødvendige godkjenninger eller tillatelser, ville 
det være lettere å velge bort de som ikke overholder lover 
og regler.

Flere må på banen

Resultatene fra spørreundersøkelsene viser at utviklingen 
har gått i riktig retning på en del områder, men også at 
det gjenstår en del utfordringer. Det er en risiko for at 
arbeidslivskriminaliteten blomstrer opp hvis Skatteetaten 
reduserer sin innsats. Utfordringene er imidlertid fortsatt 
for store til å løses med kontroll og tilsyn alene. I tillegg til 
å få på plass strukturelle tiltak, er det behov for at partene 
i arbeidslivet og næringene selv tar større ansvar for å 
forhindre arbeidslivskriminalitet. Regjeringen legger vekt 
på at ansvaret for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet også 
ligger på partene i arbeidslivet. Bedriftene må i tillegg ta sin 
del av ansvaret med hensyn til lønn, arbeidsvilkår, innkjøp, 
innleie av arbeidstakere og innrapportering av korrekte 
opplysninger til myndighetene. Forbrukerne må ta et ansvar 
gjennom å ta informerte valg ved kjøp av varer og tjenester, 
noe Skatteetaten skal være med å legge til rette for.

Det er også en rekke eksterne faktorer som påvirker 
omfanget av arbeidslivskriminalitet, som for eksempel 
omfanget av arbeidsinnvandring og arbeidsmobilitet mellom 
bransjer. Konjunkturendringer og endringer i ledighetsraten 
virker også inn. Men hvordan og i hvor stor grad de påvirker 
omfanget og utviklingen i arbeidslivskriminaliteten, vet 
vi ikke nok om per i dag. Det er derfor behov for mer 
kunnskapsbygging om eksterne faktorer, ulike bransjer 
og ulike sektorer. Skatteetaten har fremmet et forslag om 
at det bør opprettes et nytt, stort og sektorovergripende 
forskningsprogram for å adressere regjeringens mål 
om å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. 
Det vil bidra til økt kunnskapsgrunnlag for innsats og 
prioritering i regjeringens og etatenes arbeid for å redusere 
arbeidslivskriminaliteten i Norge.
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