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Bakgrunn

• Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med 
svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år

• Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

• Datainnsamling via web (Norstats webpanel)
– Feltperioden 5. til 29. november 2010



Bakgrunn

• I den aktuelle målgruppen er det gjort et stratifisert 
utvalg, med følgende strata:
– 15 til 16 år
– 17 til 19 år
– 20 til 25 år
– 26 til 30 år

• Stratifiseringen gir et disproporsjonalt nettoutvalg 
sammenlignet med den underliggende populasjon. 
Resultatene er vektet på geografi, alder og kjønn 
med utgangspunkt i befolkningen i alderen 15 til 30 år



Bakgrunn

• Kjøp av svart arbeid – hvor omfattende

• Holdninger – hva er greit og ikke greit

• Sammenheng mellom holdninger og svart arbeid

• Opplæring i skattetema



Kjøpt svart?



Svart arbeid

Har du i løpet av de siste to årene 
kjøpt varer og/eller tjenester mot svart 
betaling? (n=2500)

De som svarer nei 
eller vet ikke får 
oppfølgings-
spørsmål:

Har du betalt på noen av følgende måter for arbeid 
utført for deg i løpet av de siste to årene? (n=2126)

Menn: 18%
Kvinner: 11%



Svart arbeid

Hvis vi antar at de som har svart ja på ett eller flere av oppfølgingsspørsmålene også har kjøpt varer 
og/eller tjenester svart, får vi en langt større andel som har kjøpt svart arbeid.
Figuren under viser andelen som har kjøpt svart arbeid, enten de er klar over det eller ved at de har betalt 
kontant uten kvittering, betalt for varer/tjenester der deler av betalingen er holdt utenfor kvitteringen, betalt 
for arbeid som vaskehjelp/dagmamma uten å rapportere til myndighetene eller betalt for varere/tjenester i
bytte med egne varer/tjenester. (n=2500)



Svart arbeid

Kjenner du andre i din familie, kolleger, 
naboer, venner eller andre som i løpet av 
de siste to årene har kjøpt svart arbeid? 
(n=2500)

De som selv har kjøpt svart arbeid, 
oppgir også i større grad enn andre at 
de kjenner andre som har kjøpt svart 
arbeid.



Kjøp/salg svart arbeid

• 46 prosent av de som har kjøpt arbeid mot svart betaling har også selv utført arbeid mot svart 
betaling. Til sammenligning har 22 prosent av de som ikke har kjøpt svart arbeid utført svart arbeid 
selv.

• De med høyskoleutdanning (enten lang eller kort) kjøper og utfører svart arbeid i noe mindre grad 
enn de med grunnskole eller videregående skole.

• Halvparten av nåværende og tidligere lærlinger har kjøpt svart arbeid, mot 27 prosent av de som 
ikke er/har vært lærlinger.

• 43 prosent av nåværende og tidligere lærlinger har utført arbeid mot svart betaling, mot 27 prosent 
av de som ikke er/har vært lærlinger.

• 46 prosent av de som har kjøpt arbeid mot svart betaling har også selv utført arbeid mot svart 
betaling. Til sammenligning har 22 prosent av de som ikke har kjøpt svart arbeid utført svart arbeid 
selv.

• De med høyskoleutdanning (enten lang eller kort) kjøper og utfører svart arbeid i noe mindre grad 
enn de med grunnskole eller videregående skole.

• Halvparten av nåværende og tidligere lærlinger har kjøpt svart arbeid, mot 27 prosent av de som 
ikke er/har vært lærlinger.

• 43 prosent av nåværende og tidligere lærlinger har utført arbeid mot svart betaling, mot 27 prosent 
av de som ikke er/har vært lærlinger.



Holdninger til svart arbeid



Svart arbeid
SPM: Du vil nå få noen spørsmål om svart arbeid. Med svart arbeid menes arbeid som utføres uten at det 
betales skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift. I hvilken grad er du enig eller uenig i 
påstandene under? (n=2500)



Svart arbeid
SPM: I hvilken grad er du enig eller uenig i påstandene under? (n=2500)



Holdninger og adferd

Figuren under viser andelene som er helt eller noe enig i påstandene i spørsmål 4, fordelt på de som har 
kjøpt arbeid svart (bevisst eller ubevisst) og de som ikke har kjøpt arbeid svart.



Holdninger og adferd

Figuren under viser andelene som er helt eller noe enig i påstandene i spørsmål 5, fordelt på de som har 
kjøpt arbeid svart (bevisst eller ubevisst) og de som ikke har kjøpt arbeid svart.



Holdninger og kjøp av svart arbeid



Holdninger og adferd

Figuren under viser andelene som er helt eller noe enig i påstandene i spørsmål 4, fordelt på de som har 
kjøpt arbeid svart (bevisst eller ubevisst) og de som ikke har kjøpt arbeid svart.



Holdninger og adferd

Figuren under viser andelene som er helt eller noe enig i påstandene i spørsmål 5, fordelt på de som har 
kjøpt arbeid svart (bevisst eller ubevisst) og de som ikke har kjøpt arbeid svart.



Utført svart arbeid selv?



Utført svart arbeid selv

Har du selv utført arbeid mot svart 
betaling? (n=2500)

Var noen av følgende alternativ viktige grunner til at du valgte å
utføre arbeidet svart? (Flere valg mulig – figuren viser andeler 
som velger de ulike alternativene) (n=731 - de som har utført 
arbeid mot svart betaling)



Utført svart arbeid selv

Hvem tok initiativet til at betalingen skulle være svart? (n=731)
Hvis du har utført svart arbeid flere ganger, svar ut fra sist gang du gjorde det.



Utført svart arbeid selv

Har du fått tilbud om å utføre svart arbeid? (n=1769 - de som ikke har utført svart arbeid)



Utført svart arbeid selv

Figuren under viser andelene som er helt eller noe enig i påstandene i spørsmål 4, fordelt på de som selv har 
utført svart arbeid og de som ikke har utført svart arbeid.



Utført svart arbeid selv

Figuren under viser andelene som er helt eller noe enig i påstandene i spørsmål 5, fordelt på de som selv har 
utført svart arbeid og de som ikke har utført svart arbeid.



Opplæring og veiledning



Opplæring og veiledning

Kan du huske å ha fått opplæring og/eller 
informasjon om skattetema og svart arbeid i 
løpet av tiden på videregående skole? (n=2500)

De som ikke har gått på eller begynt på VGS har 
ikke hatt mulighet til å få opplæring eller 
informasjon om svart arbeid på VGS. Blant de 
som går eller har gått på VGS, er fordelingen på
dette spørsmålet slik: (n=2423)



Opplæring og veiledning

I hvilken grad er du enig eller uenig i påstandene under? (n=643 – de som har fått opplæring og/eller 
informasjon om skattetema i løpet av tiden på VGS)



Opplæring og veiledning

Har du noen gang besøkt følgende nettsider? (n=2500)



Opplæring og veiledning

Har du noen gang besøkt følgende nettsider? (www-spleiselaget.no) – Fordelt på alder



Sannsynlighet for å kjøpe svart arbeid



Sannsynlig at vil kjøpe svart arbeid?

Hvor sannsynlig er det at du vil kjøpe 
svart arbeid dersom du blir tilbudt det i 
løpet av det neste året? (n=2500)

Er det noen områder du kan være mer tilbøyelig til å
kjøpe svart arbeid innenfor enn andre (n=2500)



Sannsynlig at vil kjøpe svart arbeid?

Er det noen områder du kan være mer tilbøyelig til å kjøpe svart arbeid innenfor enn andre (n=2500)



Skatteetaten – svart arbeid
Undersøkelse blant personer 15 til 30 år – høst 2010


