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1) Kjøp av svart arbeid over tid
2) Hva kjøper de?
3) Hvorfor kjøper de svart?
4) Hvem er de?
5) Hvordan redusere svart arbeid?



Kjøp av svart arbeid –
utvikling over tid



Kjøpt svart arbeid

Har du i løpet av de to siste årene kjøpt 
svart arbeid? (n=2003)?
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Total andel svart
Svart arbeid kan være “arbeid som du betaler for kontant uten regning eller kvittering; arbeid der deler av betalingen 
holdes utenfor eller dersom noen jobber regelmessig for deg uten at dere oppgir betalingen til skattemyndighetene”. Ut 
fra denne definisjonen, tror du at du har kjøpt svart arbeid i løpet av de to siste årene? (n=2003/1882)
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Hva kjøper de?



Kjøp av tjenester
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Har du kjøpt noen av følgende i løpet av de siste to årene? (n=2003)?



Kjøp av tjenester – svart eller hvitt

16%

2%

2%

2%

3%

4%

6%

9%

12%

13%

14%

72%

93%

97%

95%

96%

95%

92%

87%

81%

75%

78%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Annen type arbeid (n=59)

Bilvask/bilpleie (n=452)

Elektriker eller rørlegger (n=735)

Transport som taxi, Uber, varetransport eller…

Frisør (n=1186)

Mekanisk arbeid, f.eks. reparasjon av bil o.l. (n=753)

Andre bygg- eller anleggstjenester (n=225)

Snekker (n=368)

Maler (n=158)

Barnepass, hjemmehjelp, rydding, hagearbeid (n=46)

Vaskehjelp, renhold (n=171)
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Ble arbeidet kjøpt svart eller hvitt? (n=de som har kjøpt de 
enkelte tjenestene)?



Hvorfor kjøper de svart?



Hvorfor kjøper de svart?
Hva er den viktigste begrunnelsen for at du har kjøpt svart arbeid? (n=de som har kjøpt svart)?
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Viktige utvalgskriterier
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utføres

At jeg kjenner den som jobber for meg fra før

At det er en lokal bedrift

At leverandøren betaler alle skatter og avgifter

Kjøpt svart

Kjøpt hvitt

Hvilke er de viktigste utvalgskriteriene for valg av den som skal utføre 
en jobb for deg? Kryss av alle relevante alternativ. (n=de som har 
kjøpt svart/hvitt)
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Hvorfor kjøpe hvitt?
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Hva er de viktigste begrunnelsene for at du har kjøpt hvitt arbeid de to 
siste årene? (n=de som har kjøpt tjenester hvitt siste to årene)

?



Hvem er de?



Hvem er det som kjøper svart arbeid?

Kjøper av svart arbeid er en mann under 40 år. Mens 50 prosent i 

utvalget er menn, er det 72 prosent i gruppen som kjøper svart som er 

menn.

Er heltidsansatt - de som er trygdet eller pensjonist er langt mindre 

sannsynlig å kjøpe svart (men høy/lav inntekt har mindre betydning)

Plasserer seg selv litt lengre til høyre enn de som kjøper hvitt. 

Mindre sannsynlig medlem i fagforening og kjenner i større grad enn 

andre til regler når betaler lønn for arbeid i hjemmet på inntil 6000,-, men 

skiller seg ikke fra andre når det gjelder grenser for arbeidsgiveravgift 

eller ordning om forenklet innberetning av lønnsarbeid i hjemmet



Hvem er det som kjøper svart arbeid? Forts.

De rettferdiggjør svart kjøp 

ved at begge parter tjener 

på det og det er vanlig

og akseptert
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Hvem er det som kjøper svart arbeid? Forts.

De har et annet syn på 

moralske og 

samfunnsmessige forhold

Andel som er delvis/helt enig

De som kjøper svar har andre holdninger enn andre
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Hvem er det som kjøper svart arbeid? Forts.

Opplever det vanskelig å 

få firma til å gjøre jobben

Andel som er delvis/helt enig

Peker de på en utfordring til leverandører?
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Hvordan redusere svart 
arbeid?



Tiltak for å redusere svart arbeid
Hvilke tiltak tror du er best egnet for å redusere private personers kjøp av svart arbeid? (n=2003)?
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Tiltak for å redusere svart arbeid
Hvilke tiltak tror du er best egnet for å redusere private personers kjøp av svart arbeid? 
(n=de som har kjøpt svart/hvitt)

?
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Et kvalitativt prosjekt for å 
forstå kjøp av svart arbeid

Utviklet for: Skatteetaten 

Juli/August 2020



Hvem er disse personene som i 
dag kjøper svart arbeid?

27



Hvem som helst
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Alder

18 - 81 år

11

Menn

9

Kvinner

Kjønn
Stilling

Elev

Distributør

Fagarbeider + montør

Tolk

Veileder

Student

Lærer

Bibliotekar

pensjonist

Service-teknikker treningsapparater o.l.

Overstyrmann

Hjelpepleier

Sjåfør

Logistikk koordinator

Elektriker

Lærer

Seniorkonsulent

IT-teknikker

Fagansvarlig persontrafikk

Pensjonist

Tjeneste

Håndverkertjenester
12 stk.

Reparasjoner
4 stk.

Rengjøring
2 stk.

Barnepass
1 stk.

Frisør
3 stk.

NB: dette er oppgitt i vervingen men det viser seg at de har benyttet seg av mer. 



De tvungne
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Mari og Ole er nybakte foreldre for 
første gang. Nå skal begge foreldre 
tilbake i jobb, men har vært så uheldige 
at de ikke har fått barnehageplass til 
Pernille. Etter å ha vært i kontakt med 
flere dagmammaer via internett sitter de 
igjen med et inntrykk av at ingen ønsker 
å tilby tjenesten hvitt. De har derfor 
«måtte» velge å kjøpe dette svart da de 
opplever å ikke ha noe annet valg. Mari 
og Ole tenker at det i og for seg er ok 
med de sparte pengene, men de føler 
seg litt dobbeltmoralske og liker ikke at 
de ikke har noen garanti for utdannelse 
eller kompetanse hos tilbyderen de 
benytter seg av.

Motivasjoner
• Trenger tjenesten utført raskt
• Fant ikke et hvitt alternative tilgjengelig
• Opplevelse av at tilbyder kun ønsker å jobbe svart

Barrierer
• Dårlig samvittighet
• Føler på dobbeltmoral
• Bekymret for å blir tatt og de juridiske 

konsekvensene
• Har gitt opp- eller føler seg motløs i å be 

tilbyder utføre arbeidet hvitt

Hvordan kommunisere
• Vise til muligheter for denne 

typen tjenester hvitt – synliggjøre 
alternativer og tilbud

• Tilrettelegge for samarbeid og 
kommunikasjon med for eksempel 
kommuner og tilbydere (f.eks. 
barnepass) 

• Kommunisere omkring enklere 
systemer

Sannsynlighet for å kjøpe
Håndverkerarbeid:

Barnepass:

Vasketjenester:

Frisør:



Den ukomfortable
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Anne er mot bruk av svart arbeid, og ser 
på det som utnyttelse av arbeidskraft. Nå 
har en venninne av henne som er frisør 
tilbudt seg å klippe henne utenfor 
salongens åpningstider. Da kan Anne 
vippse henne penger, og få klipt seg for 
under halve prisen. Anne liker egentlig 
ikke tanken på at det er svart og føler seg 
dobbeltmoralsk, men hun syntes det vil 
være veldig ukomfortabelt å be 
venninnen ta betalt hvitt. Siden det er en 
venninne hun vet jobber og betaler skatt 
til vanlig benytter hun seg allikevel av 
tilbudet.

Motivasjoner
• Kjenner tilbyder av tjeneste personlig
• Vet at arbeidet blir utført ordentlig da tilbyder 

jobber hvitt til vanlig
• Motivert av å spare penger - "alle liker å spare 

penger» og det er mer lettvint
• Kjøper helst mindre tjenester som frisør eller 

enkle håndverkertjenester
• Kjøper kun av bekjente

Barrierer
• Dårlig samvittighet og liker egentlig ikke tanken på 

å kjøpe svart arbeid
• Føler på dobbeltmoral
• Bekymret for å blir "tatt"
• Ukomfortabelt å be tilbyder utføre arbeidet hvitt

Hvordan kommunisere
• Holdningskampanjer rundt større 

samfunnsmessige konsekvenser og 
ringvirkninger av 
skatteunndragelse

• Fokus på sosial aksept
• Tilrettelegge for et enklere og mer 

komfortabelt system for kjøp av 
vennetjenester hvitt

Sannsynlighet for å kjøpe
Håndverkerarbeid:

Barnepass:

Vasketjenester:

Frisør:



Sannsynlighet for å kjøpe
Håndverkerarbeid:

Barnepass:

Vasketjenester:

Frisør:

Den "naive"
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Motivasjoner
• Rettferdiggjørelser som de selv føler går litt 

utenfor deres kontroll - “det bare bel sånn”
• Bekjent gjør jobben, og tenkte ikke over at 

arbeidet ville bli svart før det var i gang eller 
ferdig utført.

• Fint å spare litt penger – kun snakk om små beløp

Barrierer
• Vil ikke oppsøke svart arbeid
• Bekymret for mangel på garantier 

for kvalitet i arbeidet
• Bekymret for mangel på garanti eller klagerett 

ved dårlig utført arbeid
• Føler på dårlig samvittighet for å ikke bidra til 

felleskapet
• Føler seg dobbeltmoralsk.

Hvordan kommunisere
• Holdningskampanjer rundt større 

samfunnsmessige konsekvenser og 
ringvirkninger av skatteunndragelse

• Tydeliggjøre skillet mellom 
vennetjeneste og svart arbeid

• Legge til rette for enklere system, 
kommunisere at dette eksisterer

Magnus har nylig kjøpt hus sammen med 
kona, hvor de har pusset opp. En kollega 
av Magnus sa at mannen hennes er 
snekker og kunne hjelpe de med å sette 
inn nye vinduer. Magnus takket ja til 
dette, men det gikk først opp for han 
etter at arbeidet var i gang at jobben 
mest sannsynlig ville regnes som svart. 
Han tenkte at det sikkert ikke var så 
alvorlig siden snekkeren jobber hvitt til 
vanlig og dette var noe han gjorde som 
«ekstra» jobb på fritiden. Magnus syntes 
også det var kjekt med de sparte 
pengene og at han kunne få jobben gjort 
uten å måtte kontakte mange forskjellige 
firmaer.



Den opposisjonelle/rettferdiggjørende
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Motivasjoner
• Motiveres i stor grad av de sparte pengene og 

effektiviteten
• Stort fokus på egne rettferdiggjørelser
• Staten tar så mye penger uansett, det må være 

greit, betaler ellers mye skatt
• Får økt kvalitet til en lavere pris
• Tilgjengelighet av gode arbeidere, primært 

håndverkere

Barrierer
• Bekymret for mangel på garantier 

for kvalitet i arbeidet
• Bekymret for mangel på garanti eller klagerett 

ved dårlig utført arbeid
• Ukomfortabelt å ta ut store summer fra banken 

gjentatte ganger
• Digitale systemer og registreringer øker mulighet 

for sporing 

Hvordan kommunisere
• Synliggjøre større konsekvenser av svart arbeid 

knyttet til økonomi
• Holdningskampanjer om større 

samfunnsmessige konsekvenser (men disse er 
nok litt mer "bastant" og føler de vet best)

• Strengere og tydeligere konsekvenser
• Systemer som fanger opp
• Tilrettelegging og incentiver for bruk av hvitt 

arbeid
• Et veldig enkelt og tilrettelagt 

registreringssystem – gjerne en app

Sannsynlighet for å kjøpe
Håndverkerarbeid:

Barnepass:

Vasketjenester:

Frisør:

Halvor har benyttet seg av svart arbeid 
flere ganger tidligere ved ulike 
oppussingsprosjekter i hjemmet. Han 
mener at han betaler såpass mye skatt til 
vanlig at det ikke kan ha så mye å si at 
han får enklere oppussingsjobber 
hjemme utført svart. Rørlegger- og 
elektrikertjenester får han gjort hvitt på 
grunn av at det krever godkjente papirer 
på utførelse. Halvor jobber som 
bilmekaniker og har tidligere jobbet svart 
selv, da har han enten tatt betalt i penger 
eller i byttetjenester hvor han har utført 
ulike reparasjoner som betaling. Han 
spør gjerne om jobben kan gjøres svart 
under befaringer.



- Motivasjoner, årsaker, og grenser 
for aksept 

53
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Hovedmotivasjonen er å spare penger
• Kvalitet til en rimeligere pris
• Får jobben utført raskere
• Bekvemmelighet

De fleste kjøper svart arbeid av bekjente eller via 

personlig nettverk
• Lavere terskel ved kjøp av svart arbeid fra bekjente
• Del av rettferdiggjørelse
• Mindre bevisst

Eksempel: Håndverkerjobber som utføres svart kommer i gang 

og blir ferdigstilt raskere
• Smidig og raskt
• Løser en større floke
• Føler seg nedprioritert

Eksempel: Dagmamma eller vaskehjelp som leverer kun svart
• Dagmamma
• Vaskehjelp

Bekymringen / risikoen er ikke å bli tatt, men å få 

dårlig utført arbeid man ikke har noen garanti på
• Skader og problemer

• Arbeid av dårlig kvalitet

Bruk av svart arbeid føles feil og gir dårlig 

samvittighet hos flere
• Sosial dumping
• Utnyttelse
• Dårlig samvittighet

De fleste unngår svart arbeid på jobber som krever 

papirer på godkjent utførelse

Svart arbeid er ofte noe "man kunne gjort selv"

Det går en grense for hvilken type svart arbeid som er 

akseptabelt, og når arbeidet sklir inn i det profesjonelle 

blir det mindre greit



Fra lyst til nød
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Lyst Nød

Når tjenesten man 
trenger kun finnes svart: 
dagmamma

Bevisst valg om å 
pusse opp hjemme 
rimeligere

Ønsker huset malt 
raskt

Akutte jobber som må 
gjøres og man ikke får 
tak i hjelp

Har lyst på en mer 
kvalitetsrik 
oppgradering

Hvis man handler av lyst har man satt seg mer 

inn i det og undersøkt. Da går man bevisst inn 
– et større problem

Mindre bevisst valg og man gjør det fordi man 

«må» 
– lettere å overbevise
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Interessante funn: Svart arbeid på 

treningssenter, hos massører, i IT bransjen 

og hos advokater.

Interessante funn: Dugnad og frivillig arbeid 

i idrettslag kan føre til svart arbeid.

Interessante funn: Betaling av svart arbeid 

med produkter eller gavekort for å gjøre 

betaling mindre sporbar.

Lav kjennskap til regelverk
• Svart arbeid ses på som ulovlig per definisjon
• Noe kjennskap til grensen for småjobber

Lav kjennskap til registreringsordning
• «Aldri hørt om en sånn ordning»
• «Sikkert tungvint og mye styr»
• Usikre på hvor og hvordan dette skal registreres



Hvor går grensen?
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Mer akseptabelt
Mindre 
akseptabelt

Bruk av svart arbeid 
som erstatning for hvitt 
i næringslivet

Klippe seg hos en 
venn

Ukomplisert 
oppussing i 
hjemmet

Malertjenester i 
hjemmet

Opprettelse av selskap med 
formål om underslag

Renovert hele huset 
ved hjelp av svart 
arbeid

Tilbyder er venn eller bekjent Tilbyder er et firma



Hva mener de selv må til?
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Et veldig enkelt og tilrettelagt 
registreringssystem – gjerne en 
app
For at man skal ta seg bryet med å 
registrere betaling for jobber med 
lav «verdi» får vi inntrykk av at 
systemet må tilrettelegges godt å 
gjøres veldig enkelt. Aller helst 
enklere enn å betale svart.
Det refereres blant annet til 
løsninger som apper for bilsalg 
hvor kjøper og selger logger inn 
med BankID på hver sin telefon for 
å registrere og gjennomføre 
handelen.

Lavere skatter på hvitt arbeid
For de fleste er de økonomiske 
«gevinstene» ved bruk av svart 
arbeid den sterkeste driveren.

Noen mener derfor at et insentiv 
som ville fått de til å benytte seg 
mindre av svart arbeid, er lavere 
avgifter og skattesatser for  
ukompliserte og mindre kostbare 
håndverkerjobber. 

Strengere straffer og mer tilsyn
De juridiske konsekvensene og 
sannsynligheten for å skulle bli tatt 
oppleves ikke spesielt prekær hos 
noen.

Det kommer derfor frem blant en 
del at en måte å forhindre at de 
kjøper svart arbeid er tydeligere og 
strengere straffer, samt mer tilsyn, 
slik at konsekvensene føles mer 
relevante og nærgående.

Det må være et raskt, smidig, enkelt, tydelig og lett synlig system som fremstår svært 
tilgjengelig og brukervennlig.  Det må også fremstå totalt sett som mer fordelaktig enn 
motsatt å kjøpe hvitt. Minste motstands vei og spare penger er forlokkende for de aller fleste. 
Sosial aksept er også viktig og har påvirket- og endret holdninger hos flere.
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