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Tax evasion is a questionable behavior in the construction industry and there are several signs that the 

actors in the industry have a tax avoidance behavior. This is seen in the publications of building council's 

publications and in the Tax Agency's investigations. Previous research shows that there are occupational 

groups with differences in culture where asymmetry occurs. This is termed subculture. There are various 
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the construction industry. Thus, the results should be reinforced with more extensive research. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt ges en introduktion till en grå marknad som nyligen identifierats och vilka 

aktörer som uppehåller sig där. Därmed förklaras anledningen till att vi valt just 

byggbranschen som studiens fokusområde. Vidare beskrivs en förekomst av ekonomisk 

brottslighet i Sverige där fokus ligger på skattebrott. Därefter redogörs i 

problematiseringen för tidigare forskning. Utifrån detta formuleras studiens frågeställning 

och syfte. Avsnittet avslutas med studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Massmedia innehåller dagligen nya avslöjanden om ekonomisk brottslighet. Regering och 

riksdag har debatterat företeelsen och många offentliga utredningar har gjorts rörande olika 

former av ekonomisk brottslighet. Något som ofta återkommer är manipulering med 

skatter. Ekobrottsmyndigheten skriver i sin årsredovisning 2018 att ekonomisk brottslighet 

är ett allvarligt samhällsproblem i form av skattebortfall vilket är ett problem för samhället 

som får stå för stora kostnader (Ekobrottsmyndigheten, 2019). Det har observerats att det 

förekommer olika typer av branschrelaterade skattebrott i Sverige. Skatteverket uppskattar 

att det totala skattebortfallet är ca 100 miljarder kronor, varav svart arbetskraft beräknas stå 

för ca 60 miljarder. Skattebortfallet i byggsektorn uppskattas ligga någonstans emellan 10 

och 20 miljarder. Dessa gigantiska belopp undanhålls årligen från staten i form av 

exempelvis utebliven skatt eller felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Orättvis och 

osund konkurrens är ett bekymmer som drabbar såväl den offentliga sektorn som den 

enskilda individen samt näringsidkare. Seriösa företagare tvingas i vissa branscher att 

konkurrera på en snedvriden marknad då de normala marknadskrafterna där är satta ur spel 

(Ekobrottsmyndigheten, 2019). 

 

Skatteverkets uppgift är att säkerställa finansieringen till den offentliga sektorn, bidra till 

ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt att motverka och förebygga 

ekonomisk brottslighet inom sitt ansvarsområde. Ekonomisk brottslighet och manipulering 

av uppgifter förhindrar ibland Skatteverket att fullgöra sin uppgift (Prop. 2018/19:12). 

Trots detta en av Skatteverkets egna undersökningar visar att ca 90% av företagarna i 
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Sverige anser sig själva ha hög skattemoral (Skatteverket, 2018a). Vidare anger 80% av 

respondenterna att de känner till ett annat företag som undviker att betala rätt skatt eller 

manipulerar med utbetalningar (Skatteverket, 2018a). Vi tycker att dessa båda resultat 

motsäger varandra och därav infinner sig en fråga om tillförlitlighet. Under många år har 

Skatteverket lagt fokus på den svarta marknaden som en del av sin bekämpning mot den 

ekonomiska brottslighet som existerar. Undersökningar visar att den svarta marknaden har 

krympt men att ett fenomen har uppstått mellan den vita och svarta marknaden som har en 

växande förekomst bland mindre företag. Fenomenet benämns av Skatteverket för en grå 

marknad (Skatteverket, 2019b). Den gråa marknaden har sitt ursprung i shadow economy 

som omfattar en marknad med varor och tjänster vilka är medvetet dolda inför offentliga 

verksamheter (Schneider, 2005). Emellertid utmärks en grå marknad av det faktum att 

varor eller tjänster är endast delvis dolda. Figur 1.1 illustrerar hur den gråa marknaden 

befinner sig delvis på den vita och delvis på den svarta marknaden. Vidare definieras den 

som en länkkedja mellan den vita och svarta marknaden. Branscher som enligt Skatteverket 

är vanligt förekommande på den gråa marknaden är: bygg, restaurang, skönhet och 

bilverkstäder. Enligt Skatteverket (2019b) är problemet koncentrerat inom byggbranschen 

som uppstår genom att en entreprenör i god tro anlitar en underleverantör som i sin tur 

anlitar en annan underleverantör i en lång kedja. I slutet av en sådan kedja finns en oseriös 

aktör som betalar svarta löner till arbetare med orättvisa arbetsvillkor utan avtal och på 

detta sätt går den svarta arbetskraften att dölja (Skatteverket, 2019b). 

 

Figur 1.1 Förhållande mellan den svarta, gråa och vita marknaden enligt Skatteverket (2019c) s. 8. 

Strategier som införts för att stimulera vita tjänster som till exempel RUT- och ROT-

avdrag, personalliggare och omvänd skattskyldighet inom byggbranschen leder oss in på 

att vilja undersöka just byggbranschen som utgör en del på den grå marknaden. I boken 

”Svart, grått, vitt: en lärobok om ekonomisk brottslighet” skriver författarna att 



 

3 

 

Brottförebyggande rådet har identifierat en subkultur i branschen. I denna råder särskilda 

kulturella uttryck och föreställningar om accepterade attityder, praxis och traditioner. Vad 

som menas med detta är att det i byggbranschen finns ett handlingsutrymme som tillåter 

aktörerna att avvika från det som samhället fordrar av dem. De attityder som pekas ut 

specifikt är lojalitet och tystnad. (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn 

Berggren, 2012).  

Med denna studien vill vi söka kunskap om hur byggbranschens skattekultur tar sig uttryck 

genom att studera accepterade attityder. Attityd innebär en förutsatt egenskap som kan ge 

bidrag till att förklara särdrag och olikheter i aktörers beteende (Befring, 1994). Vi antar en 

attityd skulle kunna vara ett förhållningssätt som förklarar när ett agerande ligger i konflikt 

mellan konsensus och andra konkurrerande intressen. Genom att studera attityder vill vi 

förklara branschaktörernas påstådda osunda skatteagerande. Det bör belysas att vi endast 

hittat ett fåtal teoretiska ansatser som inriktat sig på att förklara ekonomisk brottslighet. I 

många forskningsfrågor inom olika områden av ekonomi har beteenden som agenter 

föredrar att dölja blivit del av forskningsagendan och dessa forskningsfrågor har ofta 

gemensamma tillvägagångssätt. 

Problematisering 

På sistone har en hel del forskning bedrivits huruvida individer och företag väljer eller inte 

väljer att agera skatteetisk (Alm, 2019; Ashby & Webley, 2008; Gobena & Van Dijke, 

2016; Torgler, 2003). Det kan påstås med en viss försiktighet att all oredovisad skatt är ett 

medvetet val att bryta lagen. Det kan även handla om en oavsiktlig handling då 

skattelagstiftningen är komplex. De färdigheter som krävs för att alltid redovisa rätt, kanske 

inte nödvändigtvis är de färdigheter som lockar enskilda individer att bli småföretagare och 

driva en egen verksamhet. Även om forskning illustrerar vikten av rättvisa, legitimitet och 

behandling av skattemyndigheter för ett positivt skatteagerande, tenderar individer i 

småföretag att uppleva skattesystemet som orättvist och agerar i ett negativt skatteagerande 

(Ashby & Webley, 2008). I många fall är det omöjligt att påvisa ett oetiskt skatteagerande 

och låg skattemoral, eftersom det skulle behövas säkerställas om det är ett avsiktligt 

agerande. Det är oftast små företag och egenföretagare som avviker från normen att betala 

skatt men Ashby & Webley (2008) argumenterar för att små företag och egenföretagare 
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inte kan ses som en homogen grupp. Därför kan det även finnas anledning att bortse från 

betydelsen av yrkesgrupptillhörighet eller från det rådande yrkesmässiga skattekulturen 

Lågt förtroende uppstår när individer delar negativa erfarenheter till de offentliga 

myndigheterna och detta kan påverka skattemoralen negativt i hela gruppen (Horodnic, 

2018). Ett liknande resonemang framgår också av Randlane (2012) som även argumenterar 

att utbildning av skattebetalarna har betydelse för att påverka individens skatteagerande i 

en positiv riktning. Det betonas att aktörer bör behandlas enligt deras skattemässiga 

beteende för att öka förtroende och främja frivillig vilja att betala skatt. Många ärliga 

skattebetalare avskräcks på grund av politiska beslut som handlar om förändringar i 

beskattning.  Dessutom resonerar Torgler och Schneider (2009) om att en högre skattemoral 

och en högre kvalitet på bland annat social institutions leder till att den grå marknaden kan 

krympa. Med social institutions (samhällsinstitutioner) menas signifikanta faktorerna 

såsom sociala normer och institutionella faktorer (Torgler & Schneider, 2009). Den 

institutionella uppbyggnaden verkar vara en nyckelkomponent för att förstå den gråa 

marknaden och den kultur som råder där. Däremot är det inte lätt att hitta information om 

graden av engagemang i den gråa marknaden, då det är medverkan till ett brott att befinna 

sig i den. Majoriteten individer väljer att göra rätt för sig enligt Alm och Torgler (2011) 

som lägger fokus på att förklara varför individer faktiskt betalar rätt skatt. 

 

Enligt Björklund Larsens (2019) forskning är skattemoralen hög i Sverige. Vid en ännu 

högre skattemoral bör alla intressenter dela samma nivå av moraliska resonemang om 

beskattningens roll i samhället (Björklund Larsen, 2019). En låg skattemoral och därmed 

högre vilja till skatteundandragande uppstår när det finns ett mellanrum mellan formella 

och informella institutioner. Med formella institutioner avses regering, riksdag, domstolar, 

skatteverket, politiska partier, polisväsendet men även EU. Medan informella institutioner 

omfattar grupper med bland annat egen kultur, religion och tradition. Det innebär att icke 

formellt styrande mekanismer och normer samordnar organisationer genom gemensamma 

föreställningar (Horodnic, 2018). Ashby & Webley (2008) hävdar att det existerar 

yrkesgrupper med skillnader i kultur, som kännetecknas av olika nivåer av medgörlighet 

till beskattning. När en grupp har en förskjutning i sin kultur i jämförelse med formella 

institutioner så uppstår det en asymmetri som kan benämnas subkultur. Kultur kan ha en 

stor inverkan på de anställdas arbetsliv. När det gäller skatter, är många individer nybörjare 
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och över tiden blir de smittade av sin sektors skattekultur (Ashby, Webley, & Haslam, 

2009). 

Gobena & Van Dijke (2016) som undersökt vilja att betala skatter hos företagsägarna i 

Etiopien föreslår att den framtida forskningen borde rikta sig mer mot företagets bakgrund, 

antingen mot små eller stora företag eftersom deras synpunkter kan skilja sig åt. Det är en 

av motiveringarna till att denna studie riktar sig till företagare och anställda för att skapa 

en bredare uppfattning om branschens skattekultur. Denna studie möjliggör även en bredare 

syn på den gråa marknaden genom att titta på en bransch som enligt Skatteverket omfattas 

av detta fenomen. Det motiverar oss till att fokusera på endast företagare och anställda 

istället för varje enskilt företag som oftast består av flera individer som fattar beslut. 

Skattemoral anses vara ett mått på individens attityd till beskattning (Torgler & Schneider, 

2009). Befring (1994) förklarar attityder som ”inlärda och lagras successivt i 

personligheten. De ligger till grund för både känslor och handlingar, bedömningar och 

värdeprioriteringar”. Därför anser vi att en kartläggning av attityder kan ge oss ett mönster 

till den rådande subkulturen.  
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1.2 Frågeställningar 

Vilken attityd har byggbranschens aktörer till beskattning, skatteagerande och till 

myndigheters skattekontrollsystem? 

Förekommer vissa mönster i aktörernas attityder som visar på en rådande skattesubkultur 

inom branschen? I så fall, hur visar sig denna kultur? 

1.3 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att inom byggbranschen kartlägga aktörernas attityd till 

beskattning, skatteagerande och kontrollsystem. Ett ytterligare syfte är att identifiera ett 

mönster i attityderna, som kan vara en del av en utbredd subkultur.  

Studien bidrar till diskussioner om hur attityder kring beskattning, skatteagerande och 

kontrollsystem hänger ihop och inverkar på agerande. Ytterligare bidrag är ett komplement 

till att förklara den subkultur som råder inom byggbranschen. Ett komplement som kan 

användas för att öka insikten om den gråa marknaden. 

1.4 Avgränsning  

Studien avgränsar sig till byggbranschen då enligt Skatteverkets definition tillhör den grå 

marknad genom sina attityder som skiljer sig från andra branscher. Byggbranschen består 

av flera olika aktörer. Det kan vara branschorganisationer, fackförbundet, kunder, 

leverantörer eller till och med ekonomer. Den här studien fokuserar på företagaren och 

anställda som är centrala branschaktörer. 
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2. Vetenskaplig Metod  

I detta avsnitt introduceras den vetenskapliga metoden med forskningens utgångspunkt. 

Vidare presenteras studiens forskningsstrategi som är en metodkombination. Därefter 

följer argument för studiens abduktiva ansats.  

2.1 Forskningens utgångspunkt 

Den sociala tillvaron betraktas som ett nyanserat fenomen med flera lager och dess 

komplexitet kan greppas genom en tolkningsprocess (Denscombe, 2018). Kunskap om 

samhället kan nås genom att ställa frågor eller inleda diskussioner med människor. Det kan 

även göras genom att prata och observera vad människor gör och säger. Den sista 

tillvägagångsättet kan även vara en studie av texter eller bilder (Ahrne & Svensson, 2015). 

Genom öppna intervjuer och enkäter kan vi göra en kartläggning av aktörernas attityder för 

att försöka identifiera ett mönster som ger stöd för den rådande skattekulturen (Befring, 

1994). För att undvika obalans, feltolkningar och ensidiga analyser, behöver vi som 

studiens forskare bland annat lägga fokus på att vara objektiva (Befring, 1994). För att få 

in en extra kontroll av resultatens giltighet och relevans anser vi att användning av 

triangulering kan vara användbart. Då används mer än en metod eller datakälla, vilket är 

fördelaktigt vid vår studie av en social företeelse (Bryman & Bell, 2015). 

2.2 Metodkombination som forskningsstrategi  

Vi vill fånga aktörernas attityder till beskattning och skatteagerande för att kunna förklara 

hur skattekulturen ter sig i byggbranschen och hur den ger sig uttryck. För att uppnå 

studiens syfte bör vi välja en strategi som är rimligtvis framgångsrik (Denscombe, 2018). 

Vi har därför valt att utmärka vår studie av en metodkombination som har för avsikt att 

täcka studiens frågeställning, samt att bygga upp med teoretiska fynd för att få en mer 

fullständig bild. Metodkombinationen i vår studie består av både kvalitativa och 

kvantitativa data från aktörerna byggbranschen. Vi genomförde intervjuer samt skickade ut 

enkäter. Insamlade data kompletterar varandra då intervjuerna täcker in arbetsledarna och 

ägarna i branschen medan enkäten har avsikten att täcka upp de anställda, vilket skulle ge 

en extra dimension (Denscombe, 2018). Intervjuerna samt kontaktpersonen gav oss en 

initial kontakt med ägarna och de i sin tur gav oss kontakt med anställda i branschen som 

är relevanta för undersökningen, ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2015). När en 
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vetenskaplig undersökning ska genomföras behövs det en metod som sammankopplar 

frågeställningen med de teoretiska utgångspunkterna och det samlade empiriska materialet. 

Detta för att resurser, i form av tid och arbetskraft, ska användas mest gynnsamt (Rolf, 

2014). Det som krävs vid analys av det kvalitativa materialet är att vi hittar ett mönster och 

teman som kan kategorisera deltagarna och deras åsikter (Denscombe, 2018). Kvalitativ 

forskning förknippas ofta med interpretivism. Det intepretivistiska paradigmets huvudsyfte 

är att ägna sig åt att utveckla kännedom och kunskap om människors uppfattningar och 

övertygelser (Denscombe, 2018). Ett annat viktigt särmärke för den kvalitativa metoden är 

att den utgår från studiesubjektens perspektiv medan kvantitativa studier i högre grad utgår 

från forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som ska stå i centrum (Bryman 

& Bell, 2015). En nackdel med att studera attityder med kvantitativ metod är att de då inte 

ger en förklaring på hur fenomenet ter sig. Kvantitativa data kan därför anses ge otillräcklig 

information för att kunna beskriva aktörernas attityder till skattesystemet. Stora delar av 

samhällslivet går helt enkelt inte att komma åt endast med kvantitativa metoder och 

statistisk mätning (Ahrne & Svensson, 2015). Däremot möjliggör metoden insamling av en 

större mängd data som kan bekräfta fenomenet och därmed öka trovärdigheten av det 

kvalitativa datamaterialet. Med hjälp av en kvantitativ metod ville vi även fånga samband 

och teman hos respondenterna för att kunna hitta ett mönster i deras attityder. Därför är det 

mest rimligt att metoden används som en komplettering till den kvalitativa metoden. Vi 

menar att metodkombinationen ger oss bredare grunddata som urskiljer teman vilket kan 

öka vår insikt om fenomenet.  

2.3 Abduktion som studiens ansats 

En forskningsansats i form av induktion innebär att generella slutsatser dras och forskaren 

bildar teorier utifrån enskilda data och fall. Deduktion, som bygger på logik, innebär att 

man drar slutsatser om det enskilda fallet (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie har vi 

genom en deduktiv ansats först samlat in teori kring fenomenet för att kunna bygga en 

teorimodell som låg till grund för insamling av datamaterialet. Därefter kunde vi genom 

induktiv ansats vid datainsamling identifiera teman som styrker att det i byggbranschen 

finns en subkultur. Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men 

avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger så i motto närmare deduktionen (Ahrne 

& Svensson, 2015). Vid abduktiv ansats utgår forskaren ifrån ett specifikt fall där det 
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formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara själva fallet. Tolkning bör sedan 

bestyrkas genom nya och fler iakttagelser. Detta görs genom deduktion där attityder som 

utgår ifrån det teoretiska ramverket kategoriseras i fem dimensioner. Detta möjliggör en 

bättre förståelse och ger en utgångspunkt för vidare analys (Ahrne & Svensson, 2015). 

Teoriskapandet, är en närmast abduktivt beskriven process av ”generaliserande fall” i 

motsats till positivismens deduktiva inordnande av en mängs observationer under en 

övergripande lag. Metoden har en del drag av både induktion och deduktion, men det är 

mycket viktigt att observera att abduktion inte är någon enkel ”mix” av dessa eller kan 

reduceras till dem, den tillför nya och helt egna moment. Under processens gång i vår studie 

utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet succesivt, dels justeras och förfinas även 

teorin. För att slutligen kunna hitta ett mönster som leder oss till att identifiera 

byggbranschens subkultur. Processen i vår studie är i det närmaste abduktiv med inslag av 

deduktivitet genom många observationer av samma fenomen i enkäterna och intervjuerna. 

Intervjufrågor är oberoende av enkäten eftersom båda skapades utifrån det teoretiska 

ramverket där samma kategorisering av frågor används. Abduktion kan därmed 

sammanfattas som en sorts växelspel i empirisk forskning mellan induktion och deduktion 

(Ahrne & Svensson, 2015).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt introduceras studiens centrala begrepp såsom skatteagerande, skattemoral 

och normer. Därefter beskrivs förekomsten av en avvikande kultur i byggbranschen. 

Avslutningsvis presenteras skatteattitydens dimensioner. 

3.1 Skatterelaterade begrepp 

Det har observerats att det finns branschspecifika skattebrott och ett av villkoren som 

omnämns är att byggbranschen styrs av är branschkultur (Brottsförebyggande rådet, 

2007a). Denna så kallade subkultur i byggbranschen identifieras bland annat av särskilda 

kulturella uttryck om accepterade attityder. Den har även en moral som grundar sig i den 

egna yrkesstoltheten och här nämns att man ska vara duglig, jobba hårt och göra rätt ifrån 

sig mot samhället och betala skatt. Men avviker med att om inga vita jobb finns är det 

accepterat att jobba svart om avsikten att jobba vitt finns (Jacobson, Magnusson, Romare, 

Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). För att kunna kartlägga aktörernas attityd till skatt, 

skatteagerande och kontrollsystem, måste vi först förklara vad begrepp som skatteagerande, 

skattemoral och normer innebär. Skatteagerande hjälper oss att förstå varför individer väljer 

att betala skatt, i motsats till bristande moral ignorera normer och regler (Allingham & 

Sandmo, 1972; Bentham, 1988; Muehlbacher, Kirchler & Schwarzenberger, 2011; Torgler, 

2003). Skattemoral förklarar vilka faktorer som motiverar aktörer till att betala skatt 

(Luttmer & Singhal, 2014; Molero & Pujol, 2012; Torgler & Schneider, 2009; Williams & 

Horodnic, 2015). Normer är oskrivna regler, idéer och ideal kring hur man förväntas vara, 

leva och se ut (Alm, 2019; Wenzel, 2004). Genom att utforska teori om normer och 

normförskjutning söker vi en förklaring av branschaktörernas attityd till konkurrentens 

agerande och kontrollsystem. Med alla dessa begrepp fås ett bättre grund för förståelse av 

branschkulturen i byggbranschen och kategorisera beteenden och attityder.  

3.1.1 Aktörernas skatteagerande  

Det finns många studier som beaktar skatteagerandet och skattemoral. En av de första 

utfördes av Allingham och Sandmo (1972). Deras modell användes som bas till flera 

kommande studier i ämnet. Modellen är ett exempel på den neoklassiska attityden. Den 

förklarar de huvudfaktorer som påverkar skattemoralen hos individer. Dessa faktorer är (1) 

nivå på skattesats (2) sannolikheten att bli upptäckt (3) påföljd om negativt skatteagerande 



 

12 

 

upptäcks. Den neoklassiska föreställningen som innebär att individer i ett samhälle agerar 

rationellt utifrån den information som finns tillgänglig samt att de tar vara på de tillfällen 

som ges. Det innebär att de gör vinstmaximerande val som ekonomiskt gynnar de själva. 

Allingham och Sandmo (1972) förklarar även att skattebetalaren har möjlighet att välja två 

olika strategier: (1) Deklarera sin faktiska inkomst eller (2) deklarera mindre än sin faktiska 

inkomst. Den andra strategin är bättre om individens skattefusk inte upptäcks av 

myndigheter. Därigenom får individen högre ekonomisk nytta av att inte deklarera hela sin 

inkomst. Luttmer och Singhal (2014) kritiserar modellen med motiveringen att den inte 

fångar upp den kompletta skalan av faktorer som är relevanta för skatteagerandet. Därför 

anses det vara väsentligt att gå utöver den neoklassiska attityden vid försök att förstå varför 

skatt betalas av aktörer (Torgler & Schneider, 2009). 

 

Skatteagerande skulle kunna formuleras som en vilja att betala rätt skatt av den 

skattepliktige.  Enligt slippery slope framework särskiljs två former av vilja att betala skatt 

som grundas i makt och förtroende (Muehlbacher, Kirchler & Schwarzenberger, 2011). 

Därefter särskiljs två former av viljan att betala skatt. Den första innebär att voluntary 

compliance (frivillig vilja) bottnar i skattebetalarnas förtroende för myndigheter så kallat 

skattekonsensus. Den andra innebär enforced compliance (påtvingad vilja) som bottnar i 

myndigheternas makt. I en av Skatteverkets rapporter kritiseras detta slippery slope 

framework med motivering att det saknas empiriska studier som direkt testar ramverket 

(Skatteverket, 2018b). Gobena & Van Dijke (2016) är dock ett exempel som lyckades 

genomföra sin forskning med hjälp av detta ramverk sammanflätat med fairness heuristic 

theory. Deras resultat visar att rättvisa och transparens i beslutsfattande processer främjar 

en frivillig vilja att betala skatt, speciellt då skattemyndighetens legitima makt är låg medan 

den tvingande makten är hög. 

 

Skatteagerandet kan också förklaras genom att identifiera den ofta försummade moraliska 

rollen hos individen som inte uppträder så själviskt, rationellt och egoistiskt som förutsätts 

enligt den neoklassiska modellen. Individer motiveras av många olika faktorer såsom 

sociala normer, altruism, rättvisa och etik. I slutsatsen argumenterar de för att olika 

strategier behövs för att kunna motverka ett skatteundandragande beteende. De betonar att 

det inte enbart är tvingande strategier som finns i straff paradigmet som stärker 
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medgörlighet att betala rätt skatt. Även service och förtroende paradigmet bör uppfyllas för 

att nå bästa möjliga resultat (Alm & Torgler, 2011). 

 

Det förekommer även flera tillvägagångssätt hur en individ väljer att fuska. Det kan bland 

annat vara: (1) undandragande att betala inkomstskatt eller andra skatter, (2) 

undandragande att betala sociala avgifter, (3) undandragande att följa arbetsmiljöstandarder 

som t. ex minimilön, arbetstimmar samt (4) undandragande av det administrativa arbetet 

som t. ex fylla i inkomstdeklaration (Schneider, 2005). Ovanstående beteenden 

förekommer alla i byggbranschen som befinner sig på den gråa marknaden. Positivt eller 

negativt skatteagerande uppstår under olika förutsättningar och med olika motiv. Enligt 

Torgler (2003) kan en skattebetalare därför klassificeras i fyra olika typer: (1) social 

taxpayer som är påverkad av sociala normer och andra sociala faktorer, (2) intrinsic 

taxpayer som har en inre vilja, (3) honest taxpayer som är alltid ärlig och (4) tax evader 

som är motiverad av monetära fördelar som ges av skatteundandragande.  

 

En annan teori som förklarar aktörens skatteagerande är rational choice theory. Teorin tar 

som utgångspunkt att människor är rationella ekonomiska varelser som genom sina 

handlingar försöker uppnå maximal vinst för egen del. Alla individer antas ha mål eller 

önskningar som de vill uppfylla. Vilka handlingar de väljer att utföra beror på flera olika 

faktorer (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren & Thörn Berggren, 2012). Teori som 

skulle kunna förse oss med en förklaring till varför individer väljer positivt skatteagerande. 

Emellertid är den mindre relevant i denna studie eftersom det finns flera faktorer som 

påverkar individens skatteagerande till exempel normer. Enligt Becker (1968) styrs 

människan av två krafter, lust och lidande och dessa styr oss i (1) allt vi gör, (2) allt vi 

säger, (3) allt vi tänker. Becker (1968) menar att det är ett psykologiskt faktum att 

människan strävar efter lustupplevelser och försöker undvika lidande. Dessa två krafter 

förklarar vad som orsakar en individ att agera på ett visst sätt. När individen står inför ett 

val mellan olika handlingsalternativ, antas således denna rationellt kalkylera över vilket av 

handlingsalternativen som kommer att maximera dennes upplevelse av lust över lidande. 

Detta gäller inte bara brottsligt handlande utan Beckers (1968) ansats kan tillämpas på allt 

mänskligt handlande som till exempel varför människor ingår äktenskap, men även vårt 

studiefokus: varför individer väljer ett positivt skatteagerande. Om Beckers ansats 
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appliceras i svensk byggbransch så saknas det egentligen en tillfredsställande teori av 

determinanterna bot och straff för företag. Dessa determinanter skulle kunna förutspå under 

vilka omständigheter sund konkurrens skulle uppstå, utan att den mellanliggande sortens 

beteenden av den gråa marknadens påverkan. 

3.1.2 Skattemoral  

Skattemoral mäter inte enbart individens beteende utan är snarare ett mått på individens 

attityd till beskattning (Torgler & Schneider, 2009). Skattemoralen kan definieras som ett 

slags inneboende motivation. Begreppet innebär en moralisk skyldighet till att betala 

skatter och tron på att denna handling bidrar till samhället. Förutom detta har Luttmer & 

Singhal (2014) identifierat andra faktorer som definierar skattemoral och som kan ligga till 

grund för skattebetalarnas agerande. Dessa faktorer är (1) ömsesidighet där vilja att betala 

skatt beror på individens förhållande till staten. (2) Jämlikhet och sociala normer där vilja 

för betalning av skatter är sammankopplat beteenden hos andra individer. (3) Långsiktiga 

kulturella faktorer som påverkar viljan. (4) Informationsbrister och avvikelser från 

nyttomaximering och sociala normer där individer kan anta att sannolikheten att bli 

upptäckt är låg. Dessa faktorer beror till stor del på att skattemyndigheter begränsar 

medvetet information om sina granskningskontroller (Luttmer & Singhal, 2014). Socio-

demografiska faktorer samt socio-ekonomiska faktorer kan också mäta individens attityd. 

Dessa innebär bland annat att äldre, kvinnor, högutbildade, gifta, religiösa samt 

höginkomsttagande individer är mer benägna att betala skatt. Korrelationen mellan ovan 

nämnda och skattemoralen är därmed positiv (Torgler & Schaltegger, 2006). Individer som 

har en tro på skattemoral nöjer sig inte med en olagligt erhållen inkomst, åtminstone inte 

till fullo. Det har konstaterats att skattemoralen kan påverkas positivt genom att underrätta 

medborgarna om att det är bara en liten andel som inte betalar skatt (Molero & Pujol, 2012). 

Det innebär att om skattefusk inte överensstämmer med deras övertygelser så betalar de 

skatter och tycker inte att det finns en anledning undvika. 

 

Skattemoral kan också definieras utifrån den institutionella teorin. Williams & Horodnic 

(2015) påpekar att tidigare forskning visar med ett institutionellt perspektiv att skattemoral 

har direkt påverkan i graden av acceptans att engagera sig i illegala handlingar. 

Skattemoralen kan därmed definieras som ett resultat av samspelet mellan de formella och 
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informella institutionerna. En brist på symmetri i ett samhälle mellan lagar och regler hos 

formella institutioner och mellan sociala oskrivna normer hos informella institutioner 

påverkar skattemoralen negativt. Detta påminner något om subkultur eftersom den kan 

uppstå när asymmetri uppstår emellan formell institution och en grupp med en förskjutning 

i deras kultur. Enligt forskning av Williams & Horodnic (2015) framgår det att de 

kodifierade lagar och förordningar för formella institutioner betraktas som statlig moral 

medan de oskrivna sociala delade reglerna för informella institutioner ses representerar civil 

moral. 

3.1.3 Skatteattityder och normbrytning 

En av många andra icke-ekonomiska faktorer som styr skatteagerande är sociala normer. 

Normerna är nyckelfaktorer till att förstå varför människor betalar skatter (Torgler & 

Schneider, 2009). Sociala normer framkallar samstämmiga beteenden när skattebetalarna 

identifierar sig med gruppen till vilken normerna tillskrivs. Däremot om identifieringen är 

svag till dessa normer så blir de ineffektiva (Wenzel, 2004). Sociala normer kan framkallas 

av olika mekanismer. Dessa sociala normer som förbättrar effektiviteten kan upprätthållas 

av en interaktion som drivs fram. Andra sociala normer kan upprätthållas av hotet om 

socialt misslyckande. På liknande sätt kan verkställighet ske genom internalisering av 

sociala normer för korrekt uppförande via skamkänsla eller skuldkänsla. En social norm 

företräder ett beteendemönster som bedöms av andra på ett liknande sätt som delvis stöds 

av socialt godkännande eller missnöje. En social norm kan även ses som en informell 

uppföranderegel som individer följer av andra skäl än rädslan för rättsliga påföljder. Oftast 

om andra personer uppför sig på ett visst sätt gör individen också det (Alm, 2019). 
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Figur 3.1 Dynamisk modell över normbeteende från boken av Jacobson et al. (2012) s. 62 som i sin tur 

hänvisar till Forsberg & Sjögren. 

 

Normbrytning eller normförskjutning är något som förekommer vid ekonomiska brott. 

Modellen (se figur 3.1) fångar upp anledningar till att en individ bryter eller väljer att 

ignorera de normer som finns i samhället i relation till önskat eller oönskat beteende. I ruta 

ett som benämns ”tvingande omständigheter” hamnar de fall där individen är medveten om 

att det inte är rätt men blir så illa tvungen att bryta normen (Jacobson, Magnusson, Romare, 

Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Till exempel vid ett pressat bygge ta till svart 

arbetskraft för att det är det enda som finns att tillgå för att slippa ett eventuellt vite vid en 

för försening. I ruta 2 som benämns ”alla andra gör det” är en kombination av att det saknas 

en rättslig norm som styr beteendet med att det finns skäl till att bryta (Jacobson, 

Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Till exempel att ta ut en högre 

timpeng till en kund som vill ha ROT-avdrag då den kanske inte är medveten om vad 

timpengen skulle ha varit utan. Prissättningen verkar inte vara så transparent i 

byggbranschen. I ruta 3 ”liten risk för upptäckt” finns en medvetenhet av normbrottet men 

den inre kalkylen väger över åt att ignorera normen då man tror att risken för att bli upptäckt 

och inklusive straffet för det understiger värdet av belöningen. Här återfinns individer som 

Skäl att bryta normer 

Icke-rättslig norm 
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ständigt utnyttjar ojämnheter i skattelagstiftningar och ständigt försöker med fiffiga 

lösningar och handlingar i gränslandet (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn 

Berggren, 2012). Ett exempel kan vara då material byts ut mot arbetstimmar på fakturor 

med ROT för att få ut ett större avdrag. Samtidigt saltar man kanske fakturan lite men 

kunden som bara ser att beloppet att betala blir mindre, är på så sätt nöjd. I den fjärde rutan 

”inget egentligt brott” anser aktören själv att det inte riktigt är ett brott och kontrollmakten 

kan ha svårigheter att döma ut en kriminell handling (Jacobson, Magnusson, Romare, 

Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Här finns till exempel skatteundandragande till ett annat 

land där skattefusk inte är ett brott eller manipulering av en byggnadsnämnd för att få 

igenom ett vinstgenererande bygge för en entreprenör som kanske inte blivit av om 

medborgarna själva fått välja. Genom att upprepat bryta mot en norm framgångsrikt utan 

att bli ertappad sporras aktören till nya lönande brott. Härifrån ändrar aktören sitt beteende 

som står för det motstånd som fanns till att bryta normer och aktören utvecklar ett 

normförskjutande beteende (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 

2012). 

3.2 Skatteattitydens dimensioner 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar skattemoral, som därmed är måttet på aktörens 

attityd. Med hjälp av dessa faktorer utformas intervjufrågorna samt enkätfrågor som utför 

grunden för den empiriska analysen i vår studie. Dessa faktorer som också kan benämnas 

för dimensioner leder oss att hitta ett mönster som stödjer att det finns en subkultur i 

byggbranschen.  

3.2.1 Lagstiftning 

Även om forskning visar betydelse av rättvisa, legitimitet och bemötande från 

skattemyndigheten, tenderar individer i småföretag att uppfatta skattesystemet som 

orättvist (Ashby & Webley, 2008). Ändå påstår sig många ha en hög skattemoral. I 

Skatteverkets attitydundersökningar 95 procent av företagen instämde med påståendet Jag 

känner en moralisk plikt att hålla mig till skattereglerna. Under 2015–2018 har resultatet 

inte förändrats särskilt mycket. Det andel som svarade instämmer helt med påstående var 

83 procent av företagen (Skatteverket, 2018a). 
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Enligt kap. 8 Skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244) ska varje företag betala in sociala 

avgifter och preliminärskatt varje månad. För att kunna göra det måste Skatteverket ha 

godkänt verksamheten för F-skatt. Det är omöjligt att driva en vit näringsverksamhet utan 

att vara godkänd för F-skatt. Utöver F-skatt så måste företag som köper eller säljer varor 

och tjänster redovisa moms. Den vanligaste skattesatsen i Sverige är 25%. Ingående 

mervärdesskatt är den som läggs på inköpta varor eller tjänster medan utgående 

mervärdesskatt är den som läggs på sålda varor eller tjänster. Mellanskillnaden måste 

betalas in eller fås tillbaka på skattekontot (SFS 1994:200). Bolagsskatt är skatt på 

företagets vinst. Den är på 21,4 %. Vid utdelning sker det en dubbelbeskattning då ägarna 

måste ta upp utdelningen i sin personliga inkomstdeklaration (Verksamt, 2019). 

3.2.2 Konkurrentens agerande i byggbranschen 

Bygg och anläggning har länge varit den bransch som dominerar när det gäller ekonomisk 

brottslighet. Den har även i tidigare undersökningar pekats ut för att ha problem med 

korruption och andra former av ekonomisk brottslighet (Brottsförebyggande rådet, 2007b). 

I Skatteverkets attitydundersökningar instämde 21 procent av företagen i påståendet Vårt 

företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som 

skattefuskar. Det ger en liten ökning jämfört med år 2015. Enligt Skatteverket (2019) är 

denna förändring statistiskt säkerställd mot 2015, men inte mot 2016 eller 2017.  I 

genomsnitt över åren 2015–2018 byggbranschen instämde med detta påståendet med 41 

procent respektive transport med 50 procent och restaurang med 46 procent (Skatteverket, 

2018a). Aktörernas inställning till konkurrentens agerande är låg eftersom endast 3 procent 

av svarande företag instämde med påståendet För min egen del är det OK att andra företag 

skattefuskar om de har möjlighet till det i Skatteverkets attitydundersökningar. Det sker 

nästan ingen förändring jämfört med år 2015–2017 (Skatteverket, 2018a). I samma 

undersökning visar endast 4 procent svarande att de instämde med påståendet Det är OK 

att folk arbetar svart. Inga statistisk säkerställda förändringar fanns under åren 2015–2018. 

Yngre personer ger mer acceptans för svart arbetskraft eftersom personer i 20-årsåldern 

svarade med ca 20 procent med 3,4 eller 5 på den femgradiga skalan (Skatteverket, 2018a). 

Bland Riksenhetens ärenden hos åklagarmyndigheten är de flesta gärningspersonerna inom 

den privata sektorn verksamma inom bygg och anläggning. Riskfaktorn är att verksamheten 

består av projekt och att det hela tiden är viktigt att komma i fråga för nya projekt. Därför 



 

19 

 

konkurrerar företagen om kontrakt, både från externa beställare och internt inom branschen 

för att få en del av kakan. I konkurrensen om byggprojekt kan det innebära att mutor erbjuds 

och tas emot i flera led – en underleverantör som mutar huvudleverantören som i sin tur 

kanske mutar uppdragsgivaren ”katten på råttan och råttan på repet”. Situationen är fullt 

möjlig, särskilt som det redan råder en korruptionskultur i den ”svarta” delen av branschen 

(Brottsförebyggande rådet, 2007b). En undersökning som fackförbundet Ledarna 

genomfört visar att merparten (64 procent) av byggcheferna uppger att en leverantör, 

entreprenör eller konsult har erbjudit mutor, i form av produkter eller tjänster, för att få 

fördelar vid en upphandling (Brottsförebyggande rådet, 2007b). Det ger ytterligare stöd för 

att det finns risk för korruption i byggbranschen. 

3.2.3 Kontrollsystem 

Skatteverket och den svenska regering försöker sedan tidigare förebygga skattefusk inom 

byggbranschen med hjälp av olika åtgärder. Av Skatteverkets attitydundersökningar 

framgår att endast 17 procent av svarande företag instämmer i påståendet Det finns stora 

möjligheter för företag att fuska med skatten under år 2018. Det är en sänkning med 3 

procentenheter jämfört med år 2017. I genomsnitt över åren 2015–2018 instämde 

byggbranschen på detta påståendet med 24 procent, transport med 29 procent och 

restaurang med 22 procent (Skatteverket, 2018a) 

 

Den 1 januari år 2016 trädde en ny lag i kraft om att varje byggarbetsplats ska använda en 

elektronisk personalliggare. Det är en förteckning över vilken personal som arbetar på 

byggarbetsplatsen. Varje anställd har sin ID06 bricka som används för att varje dag 

registrera när arbetspasset börjar och slutar. Dock gäller inte denna bestämmelse för mindre 

arbete utan på större entreprenader. Sanktionsavgiften är 15 000 kr för företaget om en 

person missar att logga in i personalliggaren (Skatteverket, 2019a). Personaliggaren 

infördes i byggbranschen för att ge Skatteverket bättre möjligheter att spåra upp och 

motarbeta svart arbetskraft (Prop. 2005/06:169). Syftet är att bidra till en sund konkurrens 

inom byggbranschen (Prop. 2014/15:6 ). Uppgifter som finns i personaliggaren är ett 

underlag för Skatteverkets beskattningsbeslut. Det möjliggör en löpande uppfattning om 

hur företaget fullgör av sina skyldigheter vad beträffar redovisning av skatt och 
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arbetsavgifter (Skatteverket, 2019a). Uppgifterna kan därmed ge en anledning till 

eventuellt genomförande av en skattekontroll (Prop. 2005/06:169). 

 

En annan viktig åtgärd är ROT-avdrag som innebär att privatpersoner kan få avdrag i 

samband med köp av arbete och därmed får en preliminär skattereduktion medan utförare 

får ROT-avdraget utbetalt från Skatteverket (Skatteverket, 2019c). ROT-avdrag är ett så 

kallat stimulansprogram för att förebygga svart handel inom byggbranschen i en form av 

skattelättnad för köparen och en utbetalning från Skatteverket för utföraren. Syftet med den 

skattereduktion (ROT-avdraget) som infördes redan 1993 var att ”öka” 

kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn och att motverka arbetslösheten. Insatsen skulle 

begränsas och avse den tid då det var särskilt angeläget med stimulansåtgärder. Eftersom 

huvudsyftet var att skapa arbetstillfällen skulle skattereduktionen gälla avdrag på 

arbetskostnaden och inte på materialkostnaderna (Prop. 1992/93:150). Regeringen ger 

Skatteverket i sin proposition utökade möjligheter att bekämpa brott som föreslås träda 

ikraft den 1 juli 2019 (Prop. 2018/19:12). Förslaget syftar främst till att förbättra 

Skatteverkets möjligheter att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet som har 

anknytning till Skatteverkets verksamhet. Om det arbetet blir framgångsrikt kan de 

offentliga resurserna i ökad utsträckning användas till det som de är avsedda att användas 

till, vilket även kan stärka legitimiteten för skatte- och välfärdssystemen (Prop. 

2018/19:12). Osanna fakturor är ett centralt verktyg som är kopplat till företag i brottslig 

verksamhet. Fakturorna är ett sätt att felaktigt motivera uttag av pengar från ett företags 

konto. När ett företag tar in osanna fakturor redovisas dessa i bokföringen och påstås sedan 

ha hanterats kontant. Osanna fakturor kan även användas till momsbedrägerier och för att 

intyga att arbete har utförts som kan ge rätt till utbetalning inom rut- och rotsystemet (Prop. 

2018/19:12). 

3.2.4 Myndigheternas roll  

Det finns tydliga bevis på att förtroende till staten, rättssystemet och regeringen har stor 

påverkan på skatteagerandet. Skattemyndighetens service samt den övergripande 

strukturen kan också påverka individers vilja att betala skatter. Det framgår i en studie av 

Torgler & Schaltegger (2006) att mer demokrati och starkare lokal autonomi leder till 

betydlig högre skattemoral i Schweiz och USA. Skatteagerandets och skattemoralens nivå 
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beror på vilket sätt statsförvaltningen uppfattas av individen. Det betyder att ju bättre 

kvalitet på förvaltningen desto mer sannolikt att individen får en högre vilja att betala skatt. 

Hög nivå på institutionernas kvalité som gör det möjligt för individer att uttrycka sina egna 

preferenser och engagera sig i den politiska processen dvs. individer identifierar sig positivt 

med statliga myndigheter. Kontrollen skulle kunna ökas genom att en sådan förbättring 

införs tillsammans med de traditionella kontrollsystemen (Cummings, Martinez-Vazquez, 

McKeec, & Torgler, 2009). 

 

Av Skatteverkets attitydundersökningar framgår att 53 procent företag instämmer med 

påståendet Skatteverket behandlar alla företag på ett rättvist sätt. Det ger någon ökning i 

förhållande till medelvärdet jämfört med år 2016–2017.  Andelen som ej instämmer med 

påståendet har däremot minskat till 20 procent från genomsnittet på ca 28 procent mellan 

2015–2017. I rapporten påstås det att utvecklingen av rättvis behandling är positivt 

(Skatteverket, 2018a). Andelen bland företag som instämde var 78 procent i påståendet Jag 

har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift. Det har skett en ökning i 

förhållande till 2017, dock anses det vara svårt att fastställa orsaken till det. Andra 

attitydundersökningar utförda av Skatteverket visar att förtroende för Skatteverket har ökat 

kraftig mellan 2006 och 2010 och efter det har det skett en svag ökning (Skatteverket, 

2018a). 

 

Alm (2019) formulerar tre olika synsätt som föreslår vilka handlingar staten och 

myndigheter redan gör eller kan göra. Dessa synsätt som även kan benämnas som paradigm 

är: (1) Enforcement paradigm där det läggs vikten på att minska olagligt beteende genom 

frekventa kontroller och hårda påföljder. (2) Service paradigm innebär att 

skatteförvaltningen har en betydande rollen som en leverantör av tjänster till 

skattebetalarna. (3) Trust paradigm innebär att skattebetalaren tillhör en större grupp vars 

uppförande beror på moraliska värderingar samt uppfattning om skattemyndighetens 

kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Detta bygger individens förtroende samt påverkar 

skatteagerandet (Alm, 2019). I enforcement paradigmet finns det utrymmet för att förbättra 

kontrollen och bestraffning genom att öka antalet skattekontroller samt kvaliteten på det. 

Förbättra informationsutbytet mellan regeringar, öka sanktioner för skattebedrägerier och 

offentliggöra dessa i media som en icke-finansiell påföljd. Det finns även utrymme för 
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förbättring av Skattemyndighetens tjänster genom att bli mer constumer-friendly vilket 

motsvarar serviceparadigm. Det kan göras genom att utbilda skattebetalarna, hjälpa till och 

förenkla betalningen av skatten, förbättra rådgivning och själva skattemyndighetens 

webbsida (Alm, 2019). Det sista trustparadigm kan syfta på en förändring i skattekulturen 

genom att använda massmedia till att stärka det positiva skatteagerandet redan från 

uppstartsläge. Detta görs genom att betona syftet med beskattning och skattesystemet så att 

tankar kring att skattefusk är "okej" inte finns. Alm (2019) nämner även att dessa paradigm 

bör utforskas ännu mer vilket vi har för avsikt att göra i vår studie.  

3.2.5 Byggbranschens skattemoral och skattekultur 

Kulturen beskrivs som ett system av informella regler som klargör hur människor ska bete 

sig. Normer och värde representerar de viktigaste inslagen i en kultur (Ashby, Webley, & 

Haslam, 2009). Lagstiftning är en viktig aspekt vid kulturuppbyggnad speciellt inom 

byggbranschen (Čuš Babič & Rebolj, 2016). Det omfattande skattebortfallet i 

byggbranschen kan förklaras av att det finns en omfattande illojal konkurrens där fifflare 

håller en lägre timpeng (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 

2012). Inom byggsektorn finns det flera uppsättningar av tillåtna och otillåtna handlingar 

och förhållningssätt, ett slags förskjutning i vad som anses vara normalt respektive 

avvikande beteende (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). 

Interna aspekter och budskap återfinns tätare och mer effektivt inom en delkultur och 

vandrar inte ut över gruppens gränser (Brottsförebyggande rådet, 2007a). Från 

brottförebyggande rådets intervjuer och undersökningar särskiljs att byggbranschen är ett 

specifikt verksamhetsområde och har ett antal arbetsgrupper som har en gemensam 

föreställning som avgränsar ”oss” från ”dem”. Den här gemensamma föreställningen 

innefattar ett antal accepterade praktiker och attityder som har en förskjutning från de 

normer som samhället eftersträvar (Brottsförebyggande rådet, 2007). Brottförebyggande 

rådet (2007a) tar upp att normer som lojalitet och tystnad är viktiga i byggbranschen 

subkultur. Man ska inte ”tjalla” om en kollega jobbar lite svart vid sidan om. Man ska även 

själv ställa upp och jobba svart om det behövs någonstans för att en kollega ska slippa vite 

för ett försenat projekt. Systemet består alltså av ett utbyte av tjänster och gentjänster så 

man kan se det som en relationsbunden bransch. Enligt deras undersökning grundar sig 

denna subkultur på en moral i en yrkesstolthet. Branschen har en tydlig åtskillnad av vad 
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som är korrekt respektive oriktigt. Trots att aktörerna i branschen tycker det är viktigt att 

alla betalar in skatt till välfärden, finns det ändå ett oriktigt handlingsutrymme som har 

smittat branschens kultur. 

 

3.3 Sammanfattande analysmodell 

Utifrån ovanstående teoretiska ramverket formuleras fem olika typer av attityd som kan ge 

stöd till att besvara frågeställningen i denna studie. Dessa kommer att användas i den 

empiriska metoden, både vid intervjuer och enkäter. Syftet med kategorisering är att vi vill 

fånga upp respondenternas attityder till dessa dimensioner och få kunskap kring dem och 

för sedan att kartlägga dom. Detta kan ge en uppfattning om byggbranschens subkultur. 

Skattemoralen utgör måttet på dessa attityder samt förklarar vilka faktorer motiverar 

aktörer till att betala skatt. Medan teori om normer och normförskjutning hjälper till att 

förklara branschaktörernas attityd till konkurrentens agerande och kontrollsystem. Allt 

detta leder till aktörernas skatteagerande som är beroende av ovan nämnda begrepp. 

Därmed får vi bättre förståelse för varför individer väljer att betala skatt eller undvika det. 

Dessa centrala begrepp har för avsikt att hjälpa oss i vidare analys av studiens resultat.  

 

 

Figur 3.2 Analysmodell  
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4. Empirisk metod 

I detta avsnitt ges en beskrivning av forskningsdesignen samt förklaras våra 

datainsamlingsmetoder samt bearbetning av datamaterialet. Därefter redogörs för de 

skriftliga dokument som används och slutligen reflekteras över studiens trovärdighet, 

transparens och etiska aspekter. 

4.1 Forskningsdesign 

Valet av metodkombinationen i denna studie bygger på en konvergerande design där 

intervjuer och enkäter löper parallellt i så kallade simultana studier (Denscombe, 2018). 

Sedan sker analys av materialet genom jämförelse av intervjuer, enkäter och sekundärdata 

för att försöka besvara syfte och frågeställning. Vi har tidigare nämnt i kapitel två att 

kvantitativa data inte kan ge det tillfredsställande djup och den förståelse för ett fenomen 

som vi eftersträvar. Kvalitativa data kan ge mer uttömmande information om människors 

uppfattningar och övertygelser. I intervjuer ges större frihet och mer öppna svar från 

respondenterna och därmed kan deras varierande åsikter och egna attityder fångas. Om vi 

skulle använda oss av strukturerade intervjuer hade möjligheten för respondenten att 

uttrycka sin personligt uttryckta åsikt tagits bort och vi hade fått svar med begränsade 

alternativ. Dessa svarsalternativ hade kanske inte ens innefattat den åsikt eller attityd som 

respondenten har i en viss fråga. Med hjälp av intervjuerna kunde känslor, åsikter eller 

ståndpunkter av aktörerna fångas på ett öppet och obegränsat sätt. Den huvudsakliga tanken 

med metodkombinationen är att genom jämförelse av det insamlade data i både det 

kvantitativa och kvalitativa materialet, verifiera fenomenet och på så sätt kontrollera datas 

validitet. Därutöver ger en metodkombination där kvalitativ och kvantitativ metoden slåss 

samman en mer fullständig bild och därmed resultatet av vår studie tillför nya dimensioner 

till det redan kända fenomenet. Detta tillsammans ligger till grund att vi valt att utföra semi-

strukturerade intervjuer som gav oss mer flexibilitet med hur frågorna ställdes även om en 

intervjuguide fanns som grundmall. Därigenom fick vi mer öppna svar från respondenterna 

(Denscombe, 2018). Vår tanke var från början att intervjuerna skulle ha en primär roll i 

datainsamlingen medan enkäten och sekundärmaterialet skulle spela en verifierande roll. 

Studien kompletteras med sekundära data från bland annat Skatteverkets webbsida samt 
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rapport från Brottsförebyggande rådet. Dessa källor innehåller deras information kring 

fenomenet och hjälpte oss att bättre utforma forskningsdesignen. Därutöver kunde vi också 

visa att resultatet av vår studie anknyter till allmänhetens uppfattningar och åsikter. 

4.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

I denna studie genomfördes personliga intervju med fyra respondenter. De semi-

strukturerade intervjuerna ger oss möjlighet att ställa eventuella följdfrågor som anses vara 

intressanta under intervjuns gång. Nackdelen kan vara att det är svårt att uppnå en struktur 

som ökar studiens jämförbarhet (Denscombe, 2018). Intervjufrågorna delades upp i de fem 

olika kategorierna som formulerades utifrån det teoretiska ramverket (se bilaga A). Dessa 

kategorier är: lagstiftning, kontrollsystem, myndigheternas roll, konkurrentens agerande 

och branschens skattemoral. När vi upplevde att vi har fått tillfredsställande svar på en 

frågekategori gick vi vidare till nästa. Syftet med kategorisering är att den skulle fånga upp 

respondenternas attityder till dessa dimensioner och även deras kunskap kring dem. 

Intervjutillfällena fullföljdes med att använda modellen ”Skäl att bryta mot normer” (se 

bilaga C) som är därmed en avslutande del av vår intervjuguide. Modellen innehåller två 

frågor kring respondentens uppfattning om hur branschens agerar, i syfte att visa på en 

normförskjutning. Respondenterna fick rangordna vilket agerande som de trodde var mest 

troligt. Vi ville utnyttja modellen för att se vilket resultat som framkommer i vår 

undersökning om ROT- manipulering samt svart arbetskraft. Utifrån detta kan det kanske 

identifieras om det råder ett avvikande agerande bland aktörerna. Modellen används 

eftersom enligt Brottsförebygganderådets undersökningar att det finns en normförskjutning 

i branschen (Brottsförebyggande rådet, 2007b). 

4.2.1 Intervjurespondenter 

Empirin i studien består av primärdata från intervjuer med fyra respondenter som äger 

företag inom byggbranschen. De benämns för A, B, C och D. Två av dessa var kända i vår 

omgivning och två av dem kom vi i kontakt med genom hjälp av Anders Fredriksson på 

Sveriges Byggindustrier. Ägarna ombads vid intervjutillfället att skicka ut länk till sina 

anställda så de kunde svara på vår enkät för att som kvantitativ data fånga in fler synvinklar 

på fenomenet. Genom att intervjua företagare i ledande position gav de oss en övergripande 

blick över branschen där subkulturen infinner sig. Respondent A, B och D driver mindre 
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företag medan respondent C utmärker sig genom att driva en större koncern. I nedanstående 

tabell beskrivs grundläggande bakgrundsinformation om respondenterna samt 

intervjudatum och hur lång tid varje intervju varade. 

Tabell 4.2 Bakgrundsinformation om intervjurespondenter 

Respondent Kön Ålder 
Antal 

Anställda 
Erfarenhet Intervjudatum Tid 

A Man 46 år 5 ca 14 år 7 maj 2019 ca 23 minuter 

B Man 57 år 5 <30 år 14 maj 2019 ca 15 minuter 

C Man 64 år ca 400 <30 år 15 maj 2019 ca 25 minuter 

D Kvinna 55 år 7 ca 10 år 17 maj 2019 ca 24 minuter 

 

4.2.2  Informationsbearbetning och analys av intervjumaterial 

Det finns tre fundamentala principer för att generera samhällsvetenskapliga analyser. Dessa 

är att sortera, reducera och att argumentera (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjumaterialet i 

denna studien analyserades i flera olika steg med hjälp av en tematisk analys. Vi valde 

denna metod eftersom tematisk analys fokuserar sig på att finna ett antal teman och 

presentera dem i rika beskrivningar (Braun & Clarke, 2006). Denna metod passar bra 

eftersom syftet med vår studie är att identifiera och kartlägga ett mönster i attityder hos 

aktörer inom byggbranschen. Enligt Bryman & Bell  (2015) kan den tematiska analysen 

uppfattas på olika individuella sätt vid behandlingen av data. För några forskare kan ett 

tema vara en kod medan för andra kan det vara något mer sammansatt och kan vara 

uppbyggd av flera koder. Vår tematiska analys består av det andra alternativet då 

respondenternas svar är unika men beskriver som vi uppfattar det samma upplevelser. 

Fördel med en tematisk analys är att materialet kan till viss del tolkas vilket ger oss viss 

flexibilitet i analysen (Braun & Clarke, 2006). Nackdelen kan vara att en stor mängd data 

behandlades av oss vilket gjorde att vi stundtals hade det svårt att välja vad vi skulle 

koncentrera oss på.  

Vår analys påbörjades redan vid datainsamling eftersom vi diskuterade respondenternas 

uttalande direkt efter varje intervjutillfälle och här började vi även urskilja vissa teman. 
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Transkriberingarna ägde rum i nära anknytning till intervjuerna, som spelades in. Genom 

att lyssna och skriva ned varje intervju för sig kunde vi få en bättre helhetsbild och 

bekantade oss på så sätt med det insamlade intervjumaterialet. Utifrån det teoretiska 

ramverket identifierade vi fem olika kategorier som vi ville mäta attityder till. Dessa hade 

vi tagit hänsyn till vid utformning av vår intervjuguide och därför kunde vi sortera 

intervjusvar på ett systematiskt sätt. Våra intervjufrågor var öppna och tillhörde alla en viss 

kategori. Vi försökte först att hitta initiala koder i svaren för att sedan gruppera dem till 

mest lämplig kategori av de fem som finns i analysmodellen (se figur 3.2). Syftet med ovan 

nämnda är att kunna få en samlad bild av varje attityd samt en bättre grund vid analys och 

jämförelse mellan olika uttalanden. 

Därefter klipptes ut väsentliga texturval för att sedan koda det som ett nyckelord. I dessa 

försökte vi fånga olika attityder och åsikter om något. Till exempel respondent A nämner 

att hen inte är överens med storleken på svensk skattenivå. Detta sammanfattades som 

nyckelord ”hög skattesats”. Samtidigt blev detta en kod som sorterades till attityden om 

lagstiftning. Ett annat exempel på nyckelord är ”okontrollerad kedja” vilket kopplades till 

egna branschens skattemoral genom att respondent C nämner att många entreprenörer inte 

har kontroll på sina underentreprenörer som i sin tur har inte kontroll på sina 

underleverantörer. I vissa fall tyckte vi att koderna kunde bli kopplade till mer än en 

kategori då respondentens svar passade in i flera. Den inledande analysen avslutas med att 

utvalda respondenternas uttalande presenteras i avsnitt fem sorterat för varje attityd. 

Presentationen utgör det reducerade materialet som ansågs vara väsentligt texturval för vår 

analys. Samtidigt som data presenteras, kopplas den till teori. Detta sammanställs i en 

uppgraderad version av analysmodell (se figur 5.6) där våra mest väsentliga texturval 

framgår under varje kategori. 

Nästa steg i processen är att identifiera teman som speglar gemensamma upplevelser hos 

respondenterna. För att hitta mönster i attityder behövde vi genomföra en fördjupad analys 

på mer abstraherad nivå. Då har vi försökt hitta en röd tråd och genom den pussla ihop vissa 

attityder som framträder mer frekvent. Vi hade i våra diskussioner efter varje intervju redan 

urskilt ett antal teman men nu jämförde vi våra fynd fram och tillbaka för att hitta 

kopplingar som samlades under varje attityd. Vi började med att först identifiera både 

positiva och negativa attityder som samlades in i analysmodellen (se figur 5.6) och därefter 

sorterat bort de positiva.  Vi tog även stöd av nyckelord som vi fann i första delen av 
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analysen. Detta för att besvara studiens syfte som är att hitta ett mönster som kan peka på 

en rådande subkultur. De negativa attityderna sammanställdes i en tabell under tre olika 

teman (se bilaga H, tabell H1).   

Ett exempel av många relevanta nyckelord som beskriver temat ”Aktörernas upplevelse om 

att de inte har något val” fanns i uttalanden om konkurrenterna, kontrollsystem och 

branschens egen skattekultur. Dessa nyckelord var bland annat: låga anbud, hålla kostnader 

nere och priskonkurrens. Dessutom förekom denna attityd från vårt formulär om 

normförskjutning. Medan teman ” Aktörernas upplevelse om att de har skäl till att bryta 

normer” blev definierat utifrån nyckelord som återfanns hos alla attityder. Dessa nyckelord 

är exempelvis: tjäna mer pengar, hög skattesats, stora möjligheter till svarta arbete, större 

konkurrens. Slutligen teman ”Aktörernas upplevelse om ett rådande skattefusk” framträdde 

frekvent och många nyckelord som tydde på detta samlades under konkurrentens agerande, 

kontrollsystem samt branschens egen skattemoral. Dessa nyckelord är bland annat: många 

oseriösa företag, möjlighet till svartarbete, små företag.  

Vi började att jobba kring fem teman som vi tyckte oss definierat, men två av dom kunde 

vi efter bearbetning förena till ett och ett valde vi att utesluta då det var för vagt. Till slut 

kunde vi presentera tre teman som gav oss tecken på att det kan finnas en subkultur i 

byggbranschen. Dessa tre huvudteman diskuteras i kap 6 som därmed bygger grunden för 

studiens slutsatser. Diskussionen baseras på resultat och analysdelen för att framföra de 

viktigaste synpunkter om respondenternas uttalande. Detta kan hänföras till arbetssättet: att 

argumentera (Ahrne & Svensson, 2015).  

4.3  Enkät som datainsamlingsmetod 

Enkät i denna studie är strukturerad. Den innehåller fasta frågor och svaren kan därmed 

enkelt kan analyseras och jämföras och en hög svarsfrekvens kan uppnås. Enkätens länk 

skickades ut via mejl eftersom det var både ekonomisk och tidsmässig fördelaktigt. 

Dessutom kunde vi enkelt nå de utvalda som vi sökte dvs. företagare och anställda inom 

byggbranschen. Vi har använt ett webbaserat frågeformulär eftersom det på så sätt går 

snabbt att sprida och samla in data. En sådan form av undersökning är inte kostsam och 

därmed även lätt tillgänglig för forskare (Denscombe, 2018). Likertskala är den mest 

relevanta metoden för den kvantitativa insamlingen därför används den i vår enkät (Befring, 

1994). För att uppnå högre validitet i vårt mätresultat försökte vi formulera våra påstående 
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med enkla ord samt anpassa språket till respondenterna. Detta för att undvika missförstånd. 

För att uppnå hög svarsfrekvens bör enkäten också rikta in sig på lämpliga respondenter 

därför använde vi oss av både snöbollsurval och kvoturval (Denscombe, 2018). Kvoturval 

innebär att respondenterna väljs ut utifrån särskilda kriterier (Denscombe, 2018). För att 

hitta byggföretag använde vi oss av en webbsida som heter hitta.se. Med hjälp av den kunde 

vi sortera ut byggföretag och plocka fram deras mejladresser. Vissa företag hade mejladress 

som riktade sig mot en viss person medan andra hade en mer allmän mejladress. Därigenom 

var vi måna om att inkludera information avseende målgruppen samt en önskan om att 

sprida enkäten vidare bland anställda på företaget. Det ovannämnda urvalet benämns för 

icke-sannolikhetsurval och tekniker som används är snöbollsurval samt subjektivt urval. 

Det mejl som bjöd in till enkäten innehöll den information som krävdes för att forskningen 

skulle bli legitim samt locka respondenter till att svara (Denscombe, 2018). Vi hade 

möjligtvis kunnat uppnå ännu högre svarsfrekvens om vi hade skickat ut påminnelser. 

Uteblivna svar borde följts upp men på grund av tidsbrist valde vi att utesluta dem. 

4.3.1 Frågeformulärens uppbyggnad 

De sex första frågorna är bakgrundsfrågor som består av variablerna: kön, ålder, utbildning, 

arbete, erfarenhet och storlek på arbetsgivaren. Dessa socio-demografiska variabler 

hjälper oss att hitta eventuella kopplingar i respondenternas svar vid den empiriska 

analysen. Resterande frågor består av olika påstående där svarande ska ange utifrån en 

Likertskala från 1 till 5 sin egen attityd om varje påstående. Siffrorna gestaltar: (1) i 

instämmer inte alls, (2) instämmer något, (3) vet ej/ingen åsikt), (4) instämmer delvis, (5) 

instämmer helt. Påstående delades in i de fem olika kategorier med liknande syfte som 

beskrivs i 4.1.1 Intervjuguide. Enkätfrågor skapades först i ett Word dokument därefter 

överfördes de till SurveyMonkey som är ett webbaserat enkätverktyg. Vi gjorde en 

pilotstudie där 3 personer fick svara och ge återkoppling angående enkätens uppbyggnad. 

Dessa personer upplevde få brister och de förstod frågorna. Små fel korrigerades i vissa 

frågor. Avslutningsvis kategoriserades alla påståenden. Den slutgiltiga enkäten utfördes 

med verktyget Google Formulär. Svaren samlades in under tio dagar då vi fick in 33 svar 

från olika respondenter. 
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4.3.2  Enkätsvarande och deras bakgrund 

Ett av problemen i vår studie var att bestämma svarsfrekvensen eftersom enkäten mejlades 

ut till 145 slumpmässigt utvalda företag, dessa mottagare bad vi även att vidarebefordra 

enkäten. Utöver det visste vi inte hur många respondenter som blev uppmanade av sina 

arbetsgivare genom snöbollsurvalet. Därför kan vi inte med exakthet ange hur många som 

blev inbjudna till vår enkät. Den uppskattade svarsfrekvensen kan anses godtagbar då den 

är jämförbar med resultat från liknande undersökningar eller forskning (Denscombe, 2018). 

Därav anser vi oss nöjda med svarsfrekvensen då fördelningen mellan kön i vår 

undersökning stämmer även överens med Sveriges Byggindustriers statistik från 2016. De 

uppger att det finns ca 9 % kvinnor i byggbranschen (Sveriges Byggindustrier, 2016). Av 

33 inkomna svar på vår enkät besvarades 30 stycken av män och 3 stycken av kvinnor (se 

bilaga B, tabell B1). En rimlig förklaring till detta är för att byggbranschen domineras av 

män. Vårt frågeformulär ser vi som ett komplement till våra intervjuer, som utgör 

huvudmaterialet i metodkombinationen.  

Den yngsta personen i enkätundersökningen var 25 år gammal medan den äldste var 64 år 

gammal (se bilaga B, tabell B2). I bakgrundsfrågan om den högsta avslutade utbildning är 

fördelning bland gymnasie- och högskoleutbildade på nästan samma nivå (se bilaga B, 

tabell B3). Detta kan bero på att nästan hälften av de svarande är ägare. Två tredjedelar av 

de svarande säger sig ha jobbat i byggbranschen mer än 10 år. Av respondenterna är 48,5% 

ägare, 30,3% chefer och 18,2% anställda (se bilaga B, tabell B4). Chefsbefattning räknar 

vi i undersökningen som anställning därför betraktar vi den som variabel ”anställd”. Vid 

frågan angående antal anställda hos arbetsgivaren, grupperades svaren i olika kategorier 

som motsvarar företagets storlek. Två tredjedelar av respondenterna är anställda på ett litet 

företag med 10–99 antal anställda eller på ett mikroföretag med 1–9 anställda (se bilaga B, 

tabell B6).   

4.3.3 Bearbetning av enkätsvar 

När vi hade uppnått en tillfredställande svarsfrekvens sammanställdes data i enkla diagram 

och i Excel. Därefter fördes insamlade data över till SPSS för statistisk analys.  Med hjälp 

av SPSS utfördes en beskrivande statistik som vi har använt oss i vår analys. Enkätsvaren 

analyserades genom att beräkna medelvärdet på varje påstående (se bilaga D). Attityderna 

samlades in i tabeller under samma kategorier som användes i webbfrågeformulären. Ett 
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lågt medelvärde runt ett innebär att svarande inte instämmer med påståenden medan ett 

högt medelvärde runt fem innebär att svarande till stor del instämmer med påståenden. Vi 

valde ut de påstående som utmärktes av väldig högt eller väldig lågt medelvärde. Därefter 

tolkade vi de samband vi såg mellan dessa påståendena och intervjusvaren.  

4.4 Skriftliga dokument 

Byggbranschens attityder är fokus för vår studie. Intervjuer och enkäter utgör i vår studie 

primärdata och kompletteras med sekundärdata. Sekundärdata här innebär data som redan 

finns och är insamlat till andra undersökningar och rapporter (Denscombe, 2018). En 

forskare använder sig av andra undersökningar i sin egen analys (Befring, 1994). För att 

kunna uppnå försvarlig bakgrundsinformation som är en grund till det teoretiska ramverket 

har olika typer av dokument använts. Vi gör det genom att ta stöd av Skatteverkets 

attitydundersökningar som genomförs varje år, sedan 2010. I deras undersökningar deltar 

både medborgare och företag. Dessa undersökningar har som avsikt att ge ett underlag till 

en uppskattning av hur inställningen är till det svenska skattesystemet, till Skatteverket och 

hur deras service ser ut. Det undersöks även hur medborgare och företag uppfattar olika 

typer av skattefusk samt kontrollsystemets effekter. Det senaste rapporten är från 2018. 

Skatteverkets enkät skickades ut per brev med möjlighet till att fylla enkäten på webben 

och den består av påståenden där svarsalternativ med en femgradig skala används. Den 

skickades ut till både privatpersoner och företag. Vår studies syfte är att undersöka företag 

inom byggbranschen vilket medför att vi kommer endast jämföra svar gällande företag. Här 

tas endast de utvalda påståenden upp som är väsentliga för denna studie och det teoretiska 

ramverket (Skatteverket, 2018a). Detta dokument hjälpte oss att tolka analysen på ett bättre 

sätt samt att kontrollera trovärdigheten av svaren i våra enkäter. Utöver ovan nämnda 

undersökningar har vi också använts oss av Brottsförebyggande rådets rapporter. Dessa har 

varit en källa till beskrivningen av byggbranschen.  

4.5 Trovärdighet genom informanttriangulering 

I vår ambition om att få en uppfattning om det hos byggbranschens aktörer finns en attityd 

som tyder på en rådande subkultur, behöver vi identifiera mönster från mer än en synvinkel. 

Vi valde att intervjua aktörer i ledande ställningar inom byggbranschen men även att 

undersöka attityder hos de anställda. Då det av flera omständigheter skulle vara mycket 



 

32 

 

tidskrävande och svårt att få till stånd intervjuer med en större mängd anställda valde vi att 

skapa en enkät. Detta är rimligt då den anställde kan svara vid egen vald tid samt att 

eftersom de anställda representerar en större kvantitet än befattningshavarna så önskar vi 

att få in en större mängd svar för att få ett representativt underlag till målet att kunna 

identifiera att mönster. Genom att betrakta både de anställdas attityder samt 

befattningshavares attityder betraktar vi fenomenet subkultur från två olika vinklar fast med 

samma förutsättning om att de befinner sig i byggbranschen. Vid datatriangulering används 

kontrasterande informationskällor för att kontrollera fyndens validitet, vilket kan betyda att 

man jämför data från olika informanter som benämns informanttriangulering (Denscombe, 

2018). I vår studie har vi använt oss av just informanttriangulering för att täcka in den större 

delen av byggbranschens kontext. Fynden från vår kvalitativa undersökning kan 

kontrolleras genom att korsvalidera fynden från vår kvantitativa undersökning och bör 

därmed ha en ökad träffsäkerhet vid sammanställandet. För att bidra med mer kunskap om 

branschens attityder och identifieringen av en eventuell subkultur måste vår studie vara 

trovärdig och det vill vi uppnå genom vår triangulering av data från olika typer av 

informanter dvs åsikter och attityder från både anställda och beslutsfattare. Att våra fynd 

från hur de anställdas attityder skulle spegla hur skatteagerandet i branschen ter sig är inte 

rimligt då det inte är dom som styr den ekonomiska biten. Frågan som uppstår istället är 

om dom är en påverkan i att skapa och upprätthålla en subkultur inom branschen. För att 

undvika att bli tautologisk i vår studie försöker vi hålla en transparens genom att vara 

kritiska i vår diskussion och anstränger oss för att vara medvetna om svagheter i vår 

forskningsdesign (Ahrne & Svensson, 2015).  

4.6  Kvalitetsdiskussion 

Nästan hälften av de som svarade på enkäten är ägare vilket är vanligt inom byggbranschen. 

Typen av respondenter på enkäten är därför försvarbart med att man oftast inte är anställd 

utan driver ett eget bolag och säljer därifrån sina arbetstimmar. Svarsfrekvens på vår enkät 

är svår att mäta då vi inte riktigt vet hur många som fick ta del av den, genom att vi bad om 

ett snöbollsurval från våra intervjurespondenter och inte hade någon återkoppling efter om 

hur många de vidarebefordrade länken till. Samt att vi inte kan säkerställa att de 

mejladresser som fanns på hitta.se var adekvata och i bruk.  
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4.7  Etiska beaktande 

Ekonomisk brottslighet ses som ett tabubelagt ämne för många företagare. De har 

uppmärksammat skattefusk ibland konkurrenter och anser sig själva ha hög skattemoral 

(Skatteverket, 2018a). Detta väcker många etiska frågor i vår studie. Det finns fyra 

principer som är viktiga att följa vid en samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell, 2015). Vi tar 

hänsyn till de genom att informera deltagarna om att frågeformuläret är frivilligt. Vi månar 

om att behålla respondenternas anonymitet och bevarar den empiriska data på en skyddad 

plats. Vi har även försökt informera deltagarna om studiens syfte på ett tydligt sätt för att 

undvika eventuella missförstånd. Därmed strävar vi efter att tolka studiens resultat objektivt 

för att inte göra någon skada.  



 

34 

 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat av det insamlade materialet genom 

intervjuer och enkät. Intervjuerna tolkas och styrks med enkätundersökningarna samt ger 

vi en förklaring kring normförskjutningsmodellen. Avsnittet är delat på aktörernas attityder 

som utgår ifrån det teoretiska ramverket.  

5.1 Aktörernas attityd till lagstiftning 

Vi kan tolka av vår insamlade data att respondenternas attityd till lagstiftning över lag är 

positiv och att många tycker att alla företag bör betala skatt i Sverige. Resultattolkningen 

av alla intervjuerna är att samtliga respondenter nämner att pengar måste in till statskassan. 

Till exempel säger respondent A ”Det händer saker i livet och ska vi liksom fungera som 

samhälle, så måste alla dra sitt strå till stacken, man måste hjälpa till och betala”. Detta 

bekräftas även av enkätsvar (se bilaga D, tabell D1) i påstående Jag tycker att det är viktig 

att företag följer lagar och regler kring beskattning där medelvärdet är 4,58 av 5. Det kan 

tolkas som att respondenterna utmärks av en moralisk skyldighet till att betala skatter och 

att själva tron på att denna handling bidrar till samhället (Torgler & Schneider, 2009). 

Därigenom antas att respondenterna också agerar efter de samhällsenliga normerna och inte 

efter en subkultur. 

Även om det finns en förståelse för avsikten i det svenska skattesystemet, påstår respondent 

A, B och C att vissa skattesatser bör sänkas. Till exempel så tycker respondent B att 

arbetsgivavgiften bör sänkas medan respondent D nämner att arbetsgivaravgiften är nästan 

dubbelt så hög i Polen i jämförelse med Sverige. Till detta anför hon: ”Vi har ju det tänket 

i Sverige att vi ska ha hög eller rätt så hög arbetsgivaravgift och en bra skattepeng, för att 

det ska kunna vara gratis för ungarna, för glasögon till 12 åringar eller folktandvård eller 

vad det nu handlar om”. Enkätsvaret Jag tycker att Sverige bör sänka skattesatsen för 

företag som har ett medelvärde på 3,79 ger ett bekräftande resultat för det påståendet (se 

bilaga D, tabell D1). Respondenternas tankar om en för hög skattesats tyder på att de tycker 

att rättvisa saknas i lagstiftningen och den frivilliga viljan att betala skatt missgynnas 

(Gobena & Van Dijke, 2016).  
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5.2 Aktörernas attityd till konkurrenternas agerande 

Respondent D säger: ”Vi har ett bekymmer, för bygg…ska vi säga vi har en 

medlemstidning från Sveriges Byggindustrier där en rubrik…ni vet hur man kan skriva 

rubrik och få syftningsfel ´Alla byggare är ekonomiska brottslingar´ eller ´Ekonomiska 

brottslingar är alltid byggare´ och vi lever i det svarta tänket”. Det kan vara ett exempel på 

hur branschen själv satt normer och praktiker på sig själva (Brottsförebyggande rådet, 

2007b). 

När det gäller attityd till konkurrentens agerande går det att utläsa av genomförda intervjuer 

att respondenter A, B och D förstår problemet med svart arbetskraft och skattefusk bland 

sina konkurrenter. Respondent A säger: “Jag vet ju mindre bolag inte som vi jobbar med 

men som finns runt omkring mig” och ” “Nej, inte de som är riktiga fuskare, de bryr sig 

inte. De är liksom utanför systemet “. Vidare anger respondent D att: ”Det måste vara 

medvetet val utifrån…är det då så att det är ok alltså att det ligger kvar utifrån att finns ifrån 

branschen att det är svart” och hon säger även att: ”Får färre förfrågningar om små jobb 

som att byta en ytterdörr eller byta ett fönster, det är möjligt att de har gått till svart marknad 

istället.” Utöver detta anser respondent B att: ”Jag tycker att dom inte är seriösa, Både mot 

kund och mot sina anställda och dom som dom har med sig på ställena ju. För dom har ju i 

regel inga försäkringar, ingenting heller. Trillar dom ner eller det händer någonting så är 

det inte bra”. Det innebär att respondent B ser nackdelar med det negativa skatteagerande 

som verkar förekomma bland konkurrenter. Det tyder även på att respondenterna inte 

identifierar sig med gruppen till vilken normerna har tillskrivits (Wenzel, 2004). Därmed 

kan det tolkas som att respondenterna själva pekar på att en avvikande kultur inom 

byggbranschen råder (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). 

Respondent B uttalar sig om sina konkurrenter: ”Jag tror dom är positiva till att man inte 

ska använda svart arbetskraft. Iallafall de jag arbetar med”. Detta tyder på att attityden till 

svart arbetskraft inte är positiv. I resultat av enkätsvar i påstående Jag tycker att det är OK 

att andra företag skattefuskar om de har möjlighet till det (se bilaga D, tabell D4) 

medelvärdet är 1,39. Det visar att övervägande respondenter håller inte alls med om det. 

Det överensstämmer även med Skatteverkets egna attitydundersökningar (Skatteverket, 

2018a). Detta väcker frågan varför många företag fortfarande gör det. En motivering för 

detta kan vara ekonomiska fördelar eftersom respondent A säger: “Det finns alltid de som 

vill tjäna mer än vad som egentligen är avsikten, och det är lätt sätt att tjäna snabba pengar 
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men sedan är det också på andra hållet lika lätt att spara pengar framför allt för 

privatperson”. Det tyder på att respondenterna klassificerar sina konkurrenter som tax 

evaders (Torgler, 2003) medan de ser sig själva som honest taxpayers alltså de är alltid 

ärliga. Konkurrenternas vilja att tjäna mer pengar kan förklaras med en ansats om att 

människan drivs av lust och lidande (Becker, 1968). Deras lust är att tjäna så mycket pengar 

som möjligt men vill helst undvika kostnadssamma konsekvenser av sina handlingar. Detta 

kan leda till att till exempel ROT-fakturor manipuleras. 

Respondent D erkänner även att de låga timpriser som debiteras av konkurrenterna 

påverkar andra verksamhet negativt eftersom deras anbud aldrig får accept. ”När jag lämnar 

mitt anbud så ska det vara äpplen och äpplen som jämförs, inte ett äpple och päron” säger 

respondent D. Respondent C och D nämner även att konkurrenterna väljer hellre utländsk 

svart arbetskraft för att får möjlighet till att avstå att betala arbetsgivaravgifter. Det 

medvetna valet att anställa utländsk svart arbetskraft kan därmed tolkas att aktörerna vet 

att handlingen är inte rätt men blir så illa tvungna till att göra det på grund av vinst i form 

av utebliven betalning till svenska arbetsgivaravgifter (Jacobson, Magnusson, Romare, 

Sjögren, & Thörn Berggren, 2012).Respondent D anger: ”Tydligen är det vanlig grej att du 

frontar med ett svenskt företag och sedan så köper man från sitt bolag här inne eller utifrån 

och så lever man på traktamentet istället för att betala grabbarna lön”. Vidare säger 

respondent C: ” Jag tror att det här har med att göra att du ska hålla nere dina kostnader”. I 

normförskjutningsmodellen ser vi att utöver ”tvingande omständigheter” kan vi också 

observera att konkurrenterna utmärks även av normbeteende ”liten risk att bli upptäckt”. 

Detta eftersom lägre kostnader kan enligt dem överstiga straffet samt påföljden och därmed 

leda till högre belöning (Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 

2012).  

 

5.3 Aktörernas attityd till kontrollsystem  

Respondenten B upplever att svarta arbeten har minskat efter införandet av ROT-avdrag. 

Han säger: ”Det har ju blivit rätt så bra det där med till exempel ROT-avdrag. Det gjorde 

nästan att nittio procent av allt med svarta pengar försvann. Man får aldrig den frågan att 

göra svart nu när man kommer ut till en kund”. Emellertid är respondenterna A och C 

övertygade om att det manipuleras med ROT-avdrag och att material omvandlas till 



 

37 

 

arbetstimmar hos konkurrenter för att felaktigt yrka på ett större avdrag. Något som även 

styrker minska svart arbetskraft är när respondent C säger: ”Jag tror att det har mycket med 

ROT avdraget att göra, hur mycket svarta marknaden har försvunnits [...] där tror jag att 

man fick fram mycket vita pengar, mycket skattepengar som annars bara har gått vid sidan 

om”. I vår undersökning om normförskjutning (se bilaga E, tabell E2) är alla fyra 

respondenter eniga om att det är en så kallad ”tvingande omständighet” som bidrar till att 

man överträder lagen. De är eniga om att det är köparen som tvingar till det. Istället för att 

få frågan om de kan göra arbetet svart som de tidigare, kommer nu frågan hur mycket de 

kan få i ROT-avdrag som till exempel respondent B säger: ” Idag frågar de hur mycket får 

vi tillbaka på ROT?”. Därmed kan antas att köparen placeras in i 

normförskjutningsmodellen som den faktor som tycker ”inget egentligt brott” (Jacobson, 

Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Det kan bero på många faktorer 

som bland annat okunnighet av regler, vilket leder till svårigheter att utdöma avsikten och 

digniteten av en olaglig handling. Av påståendet Jag har förståelse för om en företagare, 

som inte känner till skatteregler, ändrar material till arbete för att öka ROT-avdraget 

(överträdelse av lag) har vi fått ett medelvärde på 2,18. Det kan tolkas att respondenterna 

på enkäten har låg acceptans för manipulering med ROT-avdrag (se bilaga D, tabell D3). 

Respondenterna C och D verkar över lag vara positivt inställda till ROT-avdraget. 

Respondent D nämner: ”För ROT-en blir som en morot eller hur, det blir ju ett 

kontrollsystem men den gör ju samtidig att det blir enklare, det blir billigare att låta bli svart 

arbete. I enkätsvaren bekräftas denna inställning genom att de flesta yrkesaktiva ute på 

arbetsplatserna instämmer inte alls i påstående Jag tycker att det är orättvist med att 

ROT/RUT infördes av regeringen är 1,61. (se bilaga D, tabell D2). Detta tolkas som att 

majoriteten verkar vara nöjd med ROT-avdrag som ett kontrollsystem. Genom detta höjs 

aktörernas benägenhet att vilja betala skatt (Cummings, Martinez-Vazquez, McKeec, & 

Torgler, 2009). Enligt respondent B upplevs även en minskad kontanthantering sedan ROT-

avdraget infördes medan respondenterna A, C och D säger att deras företag inte använder 

kontanta pengar längre och inte gjort på ett tag. 

Vi ser samma inställning till personaliggare som till ROT-avdraget. Respondent B tycker: 

”Men det var rätt bra med personaliggaren att man loggar in på arbetsplatsen så att man vet 

vilka som är på arbetsplatsen […] inga obehöriga ska vara där”. Medan respondent C 

nämner: ”Personalliggare har lyckats få bort svart arbetskraft på de stora arbetsplatserna 
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men inte på de små”. Därtill har vår enkät ett medelvärde på 2,15 i påståendet Jag tycker 

att det är orättvist att personaliggare infördes av regeringen (se bilaga D, tabell D2) vilket 

tyder på att respondenterna ser en rättvisa i att personaliggaren infördes. Däremot säger 

respondent A: ”Jag tycker inte alls om det här med personaliggaren på arbetsplatserna. Det 

har blivit en rädsla av det, alltså du får direkt en sanktionsavgift och vite och man vill ju 

inte göra fel “. Respondentens rädsla för påföljder är försvarbar eftersom kontrollavgiften 

är 15 000 kr när person har missat att logga in i personalliggaren (Skatteverket, 2019a). 

Detta slår hårt mot ett mindre bolag. Respondent A menar även att förändringar i 

kontrollsystem är kostsamma för företaget. Enligt han så tycks personalliggaren inte ha 

någon påverkan på svart arbete. “De som fuskar vilt, de fuskar ändå, de bryr sig inte. De är 

kriminella! Däremot vi som inte fuskade innan vi fuskar inte nu heller men alltså skillnaden 

är nu att vi riskerar sanktionsavgift” säger respondent A. En förklaring till att aktörer väljer 

att fuska kan ligga i rational choice theory eftersom ett undvikande av att betala skatt 

genom att inte redovisa rätt antal anställda och timmar, övervägs framför påföljden som 

kan förekomma. Man försöker enligt teorin att maximera egen vinning. Dessutom kan det 

även tolkas att de aktörer som blir rädda för sanktionsavgiften vill undvika ekonomiskt 

lidande och därför känner att de maximerar sin vinst genom att redovisa allt på rätt sätt 

(Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). De olika uppfattningar 

hos respondent A och C kan hänga ihop med att respondent C äger en stor koncern där 

införandet av ett kontrollsystem utgör endast liten kostnad av omsättningen medan A äger 

ett mindre företag med mindre omsättning och därmed blir införandet av nya rutiner vid ett 

nytt kontrollsystem en kostsam förändring.  

Respondent D ger en synpunkt på att något bör förändras i kontroll av anställda på 

arbetsplatser. Respondent D motiverar: ”Då kan jag tycka att det är lite fyrkantig att göra 

personaliggaren, för att personaliggaren anmäler du till Skatteverket och det gäller ju bara 

på företag eller juridisk person när din beställare driver näringsverksamhet men alla de 

andra som inte driver näringsverksamhet, de mäter man inte”. Respondent D föreslår även 

att: ”I Stockholmsområdet finns det ju en tipstelefon till exempel, där jag inte behöver ringa 

till arbetsmiljöverket, eller skatteverket”. Det innebär att en sådan tipstelefon ge företag 

möjlighet att ringa och berätta om skattefuskrelaterade misstankar anonymt. Respondent D 

tror även att den yngre generationen verkar ha en annan attityd till förändringar och 
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kontrollsystem då hon säger ”Jag tycker att jag möter yngre som har ett annat tänk än...så 

det är möjligt att det är generations sak”. 

5.4 Aktörernas attityd till myndigheter 

Tre av intervjurespondenterna har en positiv attityd till Skatteverket. Respondent A avviker 

och uppger att Skatteverket visar en dålig attityd gentemot skattebetalarna. Det är vanligt 

förekommande att en negativ kontakt med myndigheten resulterar i en negativ attityd. 

Likaså resulterar en positiv kontakt i en positiv attityd som respondent C beskriver: ” De är 

otrolig skickliga och att de är ju överallt”. En negativ kontakt kan resultera att potentiella 

skattefuskare får dålig uppfattning om myndigheter och därmed dämpas viljan att betala 

skatt (Cummings, Martinez-Vazquez, McKeec, & Torgler, 2009). Trots detta nämner 

respondent C att många stora företag har positiv attityd till Skatteverket vilket är i enlighet 

med skatteverkets egen attitydundersökning (Skatteverket, 2018a), likaså ger vår 

enkätundersökning ett ganska högt medelvärde (3,58) på påstående Jag har haft god 

erfarenhet vid mina kontakter med Skatteverket (se bilaga D, tabell D3). Respondent C 

beskriver Skatteverkets arbete mot skattefusk med orden: ”Jättebra, därför att då slåss vi 

med lika villkor för alla. Det är ju det man vill ha, man vill ha en bransch med sund 

konkurrens.” Det bekräftas även av respondent D som säger: ” Jag tror att de blir bättre och 

bättre”. Det visar att Skatteverket besitter en vikt i enforcement paradigmet. Paradigmet 

innebär frekventa kontroller och hårda påföljder (Alm, 2019). Den negativa attityden hos 

respondent A har sin grund i att en tvist påverkat även hans attityd mot deras service som 

blir negativ. “Jag skulle vilja ha det här mer att man hjälper varandra utan man förväntas 

kunna alla regler, alla system alla blanketter och gör man fel då får det bli sanktionsavgift 

direkt. Alltså jag skulle vilja att man istället hade man mer en dialog från Skatteverket.” 

föreslår respondent A. Detta i sin tur kan tolkas att service paradigmet eftertraktas av 

aktören. Alm (2019) föreslår bland annat utbildning av skattebetalarna, bättre rådgivning 

eller förenkling av skatten. Trots att mer consumer-friendly beteende anses vara eftertraktat 

så visar resultatet i föregående avsnitt att de existerande kontrollsystemen har många 

fördelar. 
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5.5 Aktörernas attityd till den egna branschens skattemoral 

Respondenterna B, C och D tycker att skattemoralen är ganska hög i byggbranschen. 

Däremot respondent A tycker tvärtom eftersom hans uttalande om detta är: “Den är ju 

katastrof. Den förstör ju för alla! “. Likväl framgår det redan i avsnitt 5.4 att även 

respondenterna B, C och D är medvetna om det rådande skattefusket. Det framgår det av 

vår enkätundersökning att mer än hälften erkänner att de känner till företag som har svart 

arbetskraft (se bilaga D, tabell D4). Det som också tyder på att de intervjuade 

respondenterna är medvetna om att skattefusk och ekonomisk brottslighet finns i 

byggbranschen, framgår bland annat när respondent C säger: ”Jag tror att det finns många 

entreprenörer som inte har kontroll på sina underentreprenörer och de i sin tur har inte 

kontroll på sina, alltså det går i ett långt led.” Detta fenomen tas upp även av respondent D: 

”Jag är inte underentreprenör åt de store företagen, och där man också pratar om ju fler led 

jag har desto mindre kontroll, vi är liksom, det är min nuet och det är jag och så är det 

beställaren så vi har väldig korta led”. Även om respondenterna först ansåg att branschen 

har hög skattemoral så verkar respondenterna vara medvetna om förekomsten av en grå 

marknad. Medvetenheten om deras konkurrenters handlingar tyder också på att 

respondenterna inte placerar sig själva i den kulturen där sociala normer inte följs (Ashby 

& Webley, 2008). Det framgår av analysen av normförskjutningsmodellen (se bilaga E, 

tabell E1) att alla är intervjuade respondenter är medvetna om att användning av svart 

arbetskraft är ett brott. Resultatet av påstående E1 i bilaga E ger att det oftast arbetsgivare 

som är drivkraften till att detta fenomenet uppstår. Det framgår att övervägande del av 

respondenterna har förståelse för negativ påverkan vid användning av svart arbetskraft och 

svart inkomst. Ett exempel som uppges av respondent A är: “De är ju så utnyttjade, de 

tycker de tjänar mycket pengar, de får allting i handen men så skadar de sig eller blir gamla 

och har ingen pension och inga försäkringar”. Det framgår det tydlig av enkätsvar (se bilaga 

D, tabell D5) att majoriteten instämmer helt med påståendet Jag förstår vilka nackdelar det 

finns med att ha svart inkomst eftersom medelvärdet är 4,42. Det visar att respondenterna 

har en hög medvetenhet av att det är negativt med svart arbete. Den höga medvetenheten 

kan innebära att respondenterna har hög skattemoral och ser ingen fördel med att 

skattefuska. Därmed finns det inget skäl till att de väljer att bryta normer. Däremot finns 

teori om att det i branschen finns aktörer väljer att ignorera sociala normer (Jacobson, 

Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012).  
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Respondenterna A och C är överens om att problemet med skattefusk och låg skattemoral 

ligger framförallt hos små företag. Vilket är logiskt rimligt då de sällan har den buffert som 

stora koncerner har i sämre tider. Respondent C säger: ”Det är ju små, små företag som har 

5–10 man som inte sköter sina siffror och försöker fuska”. Medan respondent A motiverar: 

“På de stora byggbolagen och jag känner att där fanns inte något fusk innan och den finns 

inte nu på de här arbetsplatserna. Det är ordning och reda”. 

En viktig synpunkt som tas upp av respondent D är att beställare bör se ett värde i 

närproducerad arbetskraft eftersom hon säger: ”Vi har sagt till ett par större bönder att du 

tycker det är rätt så väsentlig att jag handlar dina produkter för att det är närodlad men när 

du ska ha bygg så ska du inte handla från närproducerad arbetskraft utan du importerar”. 

Det tyder på att import av utländsk arbetskraft kan vara ett bekymmer för konkurrerande 

företag. Respondent C förklarar det med dessa ord: ”De är den stora konkurrensfaran i 

byggindustrin”. Det som ses som drivkraften för låga anbud är köparen då enligt respondent 

A väljs alltid det anbud som är billigast. Hens påstående bekräftas med 

normförskjutningsmodellen (se bilaga E, tabell E1) där det framgår att majoriteten tror att 

arbetsgivaren är minst drivande på svart arbetskraft. Respondent C nämner även att anbud 

med låg timpris indikerar på att man måste fuska på något sätt till exempel med att debitera 

fler timmar eller anlita svart arbetskraft. Däremot har alla har uppfattningen om att det är 

köparen som är initiativtagare till att ROT-fakturor manipuleras (se bilaga E, tabell E2). 

Trots att respondenterna beskriver byggbranschens skattemoral på ett sådan sätt, visar 

Brottsförebyggande rådet (2007a) på att korruption finns i byggbranschen. Detta har inte 

nämnt av någon av respondenterna. 

5.6 Sammanfattande analysmodell av resultatet 

Under ovanstående rubriker analyserades vår data genom att jämföra 

intervjurespondenternas svar med enkätsvar. Därefter applicerades lämplig teori som 

hjälpte oss att förstå studiens fynd. Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna 

har olika attityder till lagstiftning, konkurrentens agerande, kontrollsystem, myndigheter 

och branschens egna skattemoral. Det förekommer både positiva och negativa attityder till 

lagstiftning. Vissa respondenterna tycker att det är viktig betala skatt medan andra tycker 

att skattesatsen bör sänkas. Därmed saknas övertygelsen om rättvisa så att frivillig vilja 

påverkas. Vid attityder till konkurrentens agerande visar respondenterna ogillande till att 
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deras konkurrenter skattefuskar. De anser att skattefusk är ett medvetet val. Dessutom anses 

att skattefusk bland konkurrenterna har negativ påverkan på respondenterna själva eftersom 

en osund priskonkurrens växer fram. Det finns även delade meningar kring kontrollsystem 

då majoriteten är nöjda med ROT-avdrag och anser att avdraget har miskat den svarta 

marknaden. Respondenterna pekar ut köparen som den drivande kraften för manipulering 

med ROT-fakturor vilket bidrar till skattefusk. Respondenterna är även negativa till 

personaliggaren eftersom den enligt som bör förbättras eller tas bort. När det gäller attityd 

till myndigheter, beror den mycket på tidigare kontakt som respondenterna har haft. Det 

anses även att kontroller som utförs av myndigheter bidrar till sundare konkurrens dock 

eftetraktas mer dialog och service. Trots att majoriteten är i hög grad medvetna om rådande 

skattefusk och att den oftast förekommer bland små företag, tycker respondenterna ändå att 

branschen utmärks av en hög skattemoral. Dessa attityder till egna branschens skattemoral 

motsäger varandra och bidrar till vidare diskussioner. Nedan presenteras omarbetad 

analysmodell som utvecklades med nämnda empiriska iakttagelser med både positiva och 

negativa attityder. De negativa attityderna ligger bakom den subkultur som uppstår. Detta 

kommer att diskuteras och analyseras vidare i kapitel 6. 

 

Figur 5.6 Omarbetad analysmodell som föreställer respondenternas attityder 
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6. Diskussion kring attityder i teman  

I detta avsnitt diskuterar vi kring de attityder och de mönster som vi har identifierat. Först 

inleds diskussionen med ett övergripande resultat. Därefter diskuteras våra teman om 

aktörernas upplevelser om att de inte har något val och upplevelse om att de har skäl att 

bryta normer samt attityden till upplevelsen om det rådande skattefusket i branschen. 

Syftet med vår studie är att inom byggbranschen utforska aktörernas attityd till skatt, 

skatteagerande och kontrollsystem. Därutöver försöka att identifiera mönster i attityderna 

som kan vara en indikation på en avvikande branschkultur. För att försöka visa på att det 

finns ett mönster i attityderna jämförde vi våra fynd som samlades i resultat och analys 

avsnittet. Vår tolkning av insamlade data tyder på att det finns attityder som stödjer att det 

finns en subkultur. Dessa överensstämmer hos både intervjuade respondenter och genom 

enkät undersökta yrkesaktiva inom byggbranschen. Dessa upplevelser som framträdde 

mest frekvent har vi samlat in under tre olika teman som vi använt som rubriker i detta 

kapitel för att göra diskussionen mer överskådlig.  

Subkultur innebär att en asymmetri uppstår på grund av skillnader i kultur. Vår 

frågeställning syftar till att visa på en rådande subkultur vilket innebär att vi får fokusera 

på negativt riktade attityder som finns i vår insamlade data medan positiva attityder inte får 

något fokus. Respondenternas attityd till lagstiftning tyder på att de en har positivt 

inneboende moral till att betala skatt. Majoriteten är även nöjda med ROT-avdraget. Även 

om det råder delade meningar kring personaliggaren så är attityderna överlag positiva till 

att den bidrar till sundare konkurrens. Vi finner i analysen av datamaterialet att aktörerna 

har mestadels positiva attityder till myndigheter men att en dålig tidigare kontakt kan bidra 

till att attityden tillfällig försämras. Ovanstående positiva attityder stödjer inte att den finns 

en subkultur i byggbranschen men besvarar delvis första delen av frågeställningen. För att 

sedan besvara andra delen om attityder visar på en rådande subkultur tittar vi närmare på 

de negativa attityderna. Dessa sorterar vi in  i en tabell under de teman som vi tycker 

urskiljer sig under datainsamlingens och bearbetnings gång (se bilaga H, tabell H1). För att 

närmare förklara våra fynd har vi nämnt varje tema som en rubrik och i den diskuterat vår 

tolkning. 
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6.1 Aktörernas upplevelse om att de inte har något val 

Det första temat som urskiljer sig är aktörernas upplevelse om att de inte har något val. 

Respondenternas inställning till konkurrenters agerande och insikt om en hög 

priskonkurrens genom medvetenhet av låga anbud leder oss in på temat att aktörerna inte 

har något annat val än att medagera. Det kan in sin tur leda till att en del aktörer kan känna 

att de inte kan göra något annat val än att fiffla med att betala skatt för att kunna konkurrera 

om priser. Utländsk arbetskraft bidrar också med att aktörerna kan få större möjligheter till 

att göra detta. Genom att trycka på tankar om överlevnad i branschen kan aktörerna söka 

legitimera svart arbete trots att alla vet att det är ett brott med all utnyttjande av svart 

arbetskraft. Det framgår även av analysen och studiens resultat att aktörerna påverkas av 

olika faktorer som till och med kan stimulera till skattefusk i ett tema om att få överleva i 

branschen. Vi hade från början med temat att överleva i branschen valde vi att slå samman 

med detta tema om upplevelse om att de inte har något val då vi kände att de båda var 

väldigt lika. Utifrån normförskjutningsmodellen och med stöd av respondenternas attityd 

till kontrollsystem kan vi tolka att avsikten att göra jobb enligt normer och regler finns, 

men att kunden i stort sett styr aktören att manipulera ROT-fakturor i temat att de inte har 

något val. Annars kanske de inte får beställningen av kunden som då kanske väljer en annan 

byggfirma och intäkten går förlorad. Det kan alltså vara möjligt att byggaren genom sin 

rädsla för att inte få jobbet stimuleras att manipulera. Detta är exempel på hur branschens 

konjunkturkänslighet verkar att legitimera svart arbete (Jacobson, Magnusson, Romare, 

Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Avsikten att arbeta vitt fanns men konjunkturen tillåter 

inte det. Aktörerna uttalar en känsla av att konkurrenterna troligen anställer svart för att 

kunna överleva i branschen. Det här framkommer bland annat när respondenterna C och D 

pratar om förekomsten hos konkurrenter. Detta definierar ett normförskjutande och därmed 

tyder på att det finns en subkultur inom byggbranschen. I större koncerner finns det kanske 

en buffert för tider med en mindre orderingång men för en mindre firma kan det var det 

enda sättet att överleva genom att också köra lite svart om bara den efterfrågan finns. 

6.2 Aktörernas upplevelse om att de har skäl till att bryta normer 

Av resultat och analys avsnittet framgår det att det finns ett antal attityder som tyder på att 

skattefusk förekommer i byggbranschen på grund av flera olika faktorer. Detta ledde oss 

fram till ett tema om att aktörerna upplever att de har skäl att bryta mot normer. Den första 
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faktorn vi identifierat är en upplevelse av avsaknad av rättvisa i lagstiftningen och detta 

påverkar frivillig vilja att göra rätt för sig. Dock bör uppfattningen om för höga skattesatser 

inte ses som en tillräcklig indikation på att det finns skäl att bryta mot normer. Insikten att 

följa lagar och regler är hög och detta borde påverka och motivera aktörer till att betala 

skatt mer än själva missnöjet av för höga skattesatser. Andra faktorer som kan ha större 

påverkan, fann vi i attityden till konkurrenternas agerande. Aktörerna drivs av vilja att tjäna 

mer pengar och samtidigt minska sina kostnader. Dessa faktorer återspeglas i rational 

choice theory eftersom aktörer kan anse sig ha större nytta med att fuska med skatt även 

om risken att bli påkommen är stor. Dock kan enligt normförskjutningsmodellen aktörerna 

själva tro på att risken att bli upptäckt är låg och därmed sporras de att fuska med skatt. Det 

positiva som förekommer av vår analys är att aktörerna uppvisar en stor kunskap om ROT-

avdrag vilket även kan leda till att det manipuleras. Om en person lyckas med detta 

beteende där risken för att bli upptäckt är låg, är det mycket möjligt att den personen 

kommer att fortsätta göra det. Detta kan i sin tur leda till att andra följer denna aktörens 

beteende och då stämmer påståendet ”alla andra gör det” enligt 

normförskjutningsmodellen. Det kan tolkas även som att om kontrollsystem som finns för 

att följa regler och normer också kan ge skäl att bryta normer på grund av svagheter i 

systemen som aktörer lyckas hitta. Det framgår av resultatet att skattefusk oftast återfinns 

hos små företag och detta kan förklaras genom tidigare forskning som visar att små företag 

har en viss tendens till att uppleva skattesystemet som orättvist och tycker sig därmed ha 

skäl att bryta normer (Ashby & Webley, 2008). Det kan förklara varför finns det delade 

meningar om personaliggaren eftersom den enligt respondenterna inte omfattar de mindre 

arbeten som oftast småföretagen har. 

Resultatet och analysen pekar även på att det finns lätt tillgänglig billig utländsk arbetskraft. 

Denna ofta förekommande svarta arbetskraften verkar vara ett motiv till en upplevd obalans 

inom byggbranschen. Återigen kan vi läsa in att om köparen inte efterfrågar manipulering 

av ROT avdrag så är det mycket möjligt att större andel aktörer väljer att följa normer och 

regler. Därför borde köparna kanske värdera kvalitet och samhällets förmåner som en fördel 

istället för att bara fördelen med en låg kostnad för ett arbete. I utopi borde köparens etik 

och regler som organisationen som exempelvis Sveriges byggindustrier strävar efter, gå 

före den vinstmaximerande valet som individen har enligt rational choice theory. 
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6.3 Aktörernas upplevelse om ett rådande skattefusk i branschen 

Det tredje tema beskriver respondenternas upplevelse om rådande skattefusk som även 

detta verifierar att det finns aktörer som väljer att inte följa normer och regler i 

byggbranschen. Temat om att konkurrenterna skattefuskar och respondenterna är medvetna 

om det leder oss in på att medvetenheten om ett rådande skattefusk i branschen är hög. 

Analysen visar att respondenternas attityd till konkurrentens agerande och branschens 

inneboende skattemoral är till stor del negativ. I vår undersökning anser sig branschen har 

en hög skattemoral men de är samtidigt i hög grad medvetna om ett rådande skattefusk hos 

konkurrenterna. Den höga skattemoralen kan stimuleras av att staten informerar aktörerna 

om att andelen som inte betalar skatt är liten, även om myndigheter introducerar många 

kontrollsystem (Molero & Pujol, 2012). Det är svårt att förklara just detta beteendet mer 

utförlig eftersom denna studien inte behandlar sådana psykologiska aspekter. Vi kan anta 

att respondenterna har stort hopp och en önskan om att branschen är inte så ”dålig”. 

Samtidigt verkar det som att respondenterna inte placerar sig själva i den ”kulturen” som 

råder i byggbranschen eftersom de inte tycker att ett sådant beteende är acceptabelt. Det i 

sin tur väcker frågan i vilken utsträckning dessa aktörer högst uppe i den gråa kedjan är 

medvetna om handlingar nere i kedjan. Trots allt verkar byggbranschen vara på väg i rätt 

riktning men ändå finns det aktörerna som är medvetna om situationen och ändå väljer att 

fortsätta att bryta mot normer. 

6.4  Temadiskussion med utvecklad analysmodell 

Av ovanstående temadiskussion har vi belyst tre olika teman. Dessa har konstaterats utifrån 

diskussion efter intervjuerna samt tolkning och analys av det empiriska materialet. Dessa 

teman reflekterar aktörernas attityder som ligger till grund för att det finns en subkultur 

inom byggbranschen. Det första temat är att aktörer upplever att de inte har något annat val 

än att avvika från normer och regler. Detta på grund av rådande priskonkurrens där köparen 

utpekas som en stimulerande faktor till skattefusk. Det andra är att skattesystemet och 

lagstiftning upplevs som orättvist av aktörerna i små företag. Det sista temat belyser den 

höga medvetenheten om rådande skattefusk bland konkurrenter men att aktörerna samtidigt 

påstår att byggbranschen de har hög skattemoral. Vi har inte identifierat något ofta 

avvikande mönster i attityder till lagstiftning samt myndigheter hos alla tre teman. Det 

starkaste temat är aktörernas upplevelse om att de har skäl att bryta normer då temat 
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innehåller negativa attityder från alla fem dimensioner från analysen. I de båda andra teman 

har vi attityder från konkurrentens agerande, kontrollsystem samt branschens egna 

skattemoral. Detta beror på att nästan alla hade en positiv attityd till vikten av att ha 

lagstiftningen och till myndigheternas arbete, så ingen negativ attityd identifierades i dessa 

dimensioner för dessa två teman. 

Analysmodellen har utvecklats genom att under subkulturen har vi placerat våra tre teman. 

Dessa innehåller de negativa attityder som vi observerat i analysen (se bilaga H, tabell H1). 

Positiva attityder har vi inte tagit hänsyn till då vi inte ansåg dessa stödjer att besvara syfte 

och hela frågeställningen. Utifrån de våra tre teman och diskussion kring dom kan vi dra 

slutsatser och besvara båda våra frågeställningar samt studiens syfte. 

 

Figur 6.4 Sammanfattande analysmodell som inkluderar våra tre belysta huvudteman  
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7. Studiens slutsatser och bidrag 

Här i det sista avsnittet presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till. Därefter 

beskrivs studiens teoretiska samt praktiska bidrag och slutligen lämnas några förslag till 

framtida forskning. 

7.1 Slutsatser  

Syfte med vår studie är att inom byggbranschen kartlägga attityder samt identifiera ett 

mönster i aktörernas attityder till beskattning, skatteagerande och kontrollsystem, som kan 

vara en del av en utbredd subkultur. Trots att studien omfattar företagare och anställda av 

olika åldrar, med varierad erfarenhet och företagsstorlek inom byggbranschen måste vi 

tillämpa viss försiktighet när slutsatserna dras. 

 I det inledande kapitlet har tidigare forskning konstaterat att det finns yrkesgrupper där det 

finns en förskjutning i kulturen i jämförelse med formella institutioner (Ashby & Webley, 

2008). Dessa yrkesgrupper medger ett handlingsutrymme som tillåter aktörerna att avvika 

från det som samhället fordrar av dem som i studien benämns subkultur (Jacobson, 

Magnusson, Romare, Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Studien finner stöd både i analys 

och temadiskussion för att det finns en subkultur i byggbranschen eftersom vi identifierat 

ett antal negativa attityder som styrker detta fenomen. 

För att kunna uppfylla studiens syfte fick vi ta stöd av våra två frågeställningar. Den första 

efterlyser aktörernas attityder medan den andra efterfrågar mönstret i aktörernas attityder 

som ska visa på en rådande subkultur inom branschen. Kartläggning av attityder har skett 

genom att först samla in allt datamaterial som därefter sorterades under fem dimensioner. 

Resultatet analyserades med stöd av teori och sammanställdes i en modell (se figur 5.6). På 

så sätt besvarades den första frågeställningen. Studiens resultat visar att respondenterna 

överlag har positiv attityd till lagstiftning, kontrollsystem och myndigheter. Däremot har 

de en negativ attityd till konkurrenternas agerande och branschens egna skattemoral. 

Studiens resultat visar att aktörerna tycker att det är viktig att företag följer lagar och regler 

eftersom detta bidrar till ett fungerande samhälle. Vilket bekräftar vad som visats i tidigare 

mätningar (Brottsförebyggande rådet, 2007a). Den orättvisa som upplevs av 

respondenterna på grund av höga skattesatser kan påverka aktörernas frivilliga vilja till att 

betala skatt. Detta överensstämmer också med tidigare studier som visar att olika faktorer 



 

49 

 

påverkar aktörernas skatteagerande (Luttmer & Singhal, 2014). Studien påvisar inte om 

orättvisa kan kopplas till det låga förtroende som anses vara den största orsaken till 

aktörernas negativt skatteagerande (Cummings, Martinez-Vazquez, McKeec, & Torgler, 

2009).  

Byggbranschens aktörer har en bestämd åsikt om att konkurrenternas negativa 

skatteagerande inte är acceptabelt. De negativa attityder som vi finner i vårt resultat är att 

den rådande priskonkurrensen som verkar tvinga aktörer till att skattefuska. Köparna i form 

av privatpersoner verkar stimulera den gråa marknadens förekomst genom att påverka 

utförarna att manipulera med ROT-avdrag. Detta visar sig i normförskjutningsmodellen.  

Konkurrenterna beskrivs av respondenterna som att de handlar under tvingande 

omständigheten där de tror att risken att bli upptäckt är låg (Jacobson, Magnusson, Romare, 

Sjögren, & Thörn Berggren, 2012). Det vill säga att lusten över att få ut ett större ROT 

avdrag övervinner lidandet att bli påkommen och få betala för bestraffningen (Becker, 

1968). Detta överensstämmer i stort sätt även med rational choice theory. Överlag är 

aktörerna positivt inställda till skattekontrollsystemen då dessa upplevs bidra till en sund 

konkurrens och bättre villkor för hela byggbranschen. Hög moraliska skyldighet samt 

tillförlit till kontrollsystem ökar viljan att betala rätt skatt. Den förekommande 

manipulationen av ROT orsakas framför allt på grund av köparen efterfrågar det. 

Attityd till myndigheter är till största del positiv. De negativa attityderna beror framförallt 

på att en tidigare kontakt som respondenterna har haft slutat i ett ofördelaktigt beslut. Detta 

stämmer med tidigare forskning som säger att en negativ kontakt kan dämpa viljan till att 

betala rätt skatt (Cummings, Martinez-Vazquez, McKeec, & Torgler, 2009). Branschens 

efterfrågan på en sundare konkurrens anses bli tillgodosedd genom myndigheternas 

kontrollsystem men det finns en efterfrågan på en bättre dialog och service kring 

kontrollsystemen. 

Branschen anser sig ha en hög skattemoral men trots detta föreligger en hög medvetenhet 

om att branschen har ett rådande skattefusk som har störst förekomst bland mindre företag. 

Detta tolkas att attityden är negativ även om studiens respondenter hävdar att de har hög 

skattemoral. Trots detta verkar det finnas ett hopp om att skattefusk inom byggbranschen 

kommer att kunna stävjas. 
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Enligt vår modell i analysen och tema modellen finner vi stöd för att det finns en subkultur 

i byggbranschen. I frågan om hur denna kultur visar sig så har vi i analys redogjort för 

negativa och positiva attityder till fem dimensioner. För att sedan identifiera mönster i 

attityderna och besvara studiens syfte, samlades attityderna till dimensionerna i tre teman. 

I temadiskussionen i kapitel 6 visar vi hur dessa attityder avviker från det som samhället 

fordrar av dem och är en del av branschens utbredda subkultur. Det första temat berör 

upplevelsen om att aktörerna anser sig inte ha något val för att hård priskonkurrens styr och 

köparen är drivkraft för ROT-manipulering samt att det finns en hög medvetenhet om 

skattefusk. Aktörernas upplevelse om att ha skäl att bryta normer är det starkaste temat som 

har ett tydligt avvikande mönster i attityderna och medger ett oacceptabelt 

handlingsutrymme utanför normerna. Detta på grund av att temat innehåller negativa 

attityder om alla fem dimensioner. Temat tar upp flera olika faktorer som verkar motivera 

aktörerna till att bryta normer. Det sista temat belyser aktörernas upplevelse om rådande 

skattefusk i branschen. Respondenterna uttrycker ingen tolerans kring att konkurrenterna 

skattefuskar men de är i hög grad medvetna om det rådande skattefusket och påverkan. Alla 

tre teman definierar ett normförskjutande och styrker att en subkultur finns men på olika 

sätt och i olika omfattning. 

Avslutningsvis indikerar resultatet och tidigare forskning på att attityder till lagstiftning, 

konkurrentens agerande, kontrollsystem och myndigheter samt branschens skattemoral kan 

påverka varandra och vara en grogrund till att en subkultur inom byggbranschen råder. Med 

stöd av de tre olika teman kan vi urskilja att det återfinns ett mönster hos respondenterna 

som tyder på att det finns en subkultur i byggbranschen. I detta mönstret kännetecknas 

respondenternas attityder framförallt av att de bidrar till skattefusk med att de ansluter och 

känner att de har inget annat val än att också bryta mot normer. Subkulturen visas därmed 

även genom att exempelvis acceptera attityder som köparen och priskonkurrensen driver 

fram. Den vinstmaximerande nyttan drar även aktörerna inom subkulturen till att 

skattefuska istället för att undvika det, då ekonomiska skäl anses ha högre prioritering än 

straff. Dessutom bekräftas ovan nämnda attityder med att aktörerna upplever hög 

medvetenhet om det rådande skattefusket. 
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7.2 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning har varit koncentrerad på individer och deras skatteagerande (Schneider 

& Torgler, 2009; Alm och Torgler, 2011). Vår studie lämnar ett bidrag till forskningen 

genom att fokusera specifikt på byggbranschens aktörer såsom både företagare och 

anställda, samt den subkultur som identifierats i byggbranschen. Vår analysmodell kan 

därför vara en vägledning vid vidare studier av fenomenet. Studien attityder som leder till 

att aktörer väljer att manipulera med skatt. Normförskjutningsmodellen ger ett bidrag med 

att låta branschen själv peka ut det främsta skälet till att “bryta normer” för svartarbete samt 

skälet att “bryta normer” för att manipulera med ett ROT avdrag. Studien ger även bidrag 

till att skapa uppmärksamhet för att kontrollera även om fenomenet återfinns hos andra 

branschen. 

7.3 Praktisk bidrag 

Denna studien syftar till att bidra med att studera attityder till kontrollsystem och 

ekonomiska brott utifrån byggbranschens egna perspektiv. Praktiskt bidrar studien med en 

ny empirisk kontext kring fenomenet grå marknad och att aktörerna i byggbranschen själva 

fått möjlighet att resonera kring sina och sina konkurrenters attityder. Studien visar att 

aktörerna i byggbranschen har en positiv attityd till kontrollsystem som bör leda till minskat 

skattefusk och en mer rättvis konkurrens. Det ger oss förhoppning om att kontrollsystem är 

betydande för att förhindra ekobrott. Studien ger stöd för den rådande subkultur som 

observerats inom byggbranschen och kan bistå Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 

med en ny infallsvinkel i sitt fortsatta arbete mot manipulering. Studien belyser även vilka 

skäl som enligt byggbranschen är mest tydligt bidragande till att ekonomiska brott begås i 

branschen. 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Denna studie eftersträvade att kartlägga aktörernas attityd till skatt, skatteagerande och 

kontrollsystem. Det mönster i aktörernas attityder som påträffades i vår studie utgör enbart 

en del av en utbredd subkultur. Det finns anledning att studera och kartlägga flera attityder 

som kan ingå i den rådande subkulturen i byggbranschen. Det hade även varit intressant 

med att studera närmare orsaken till att aktörerna i stort sätt accepterar negativt 

skatteagerandet och normaliserar det genom att inte agera åt det. Studien undersöker en 
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liten mängd aktörer som enbart utgör en del av hela populationen i byggbranschen. Därmed 

bör resultatet förstärkas med en mer omfattande forskning. Ett annat förslag till vidare 

forskning skulle vara att studera fenomenet och attityder inom andra branscher som 

befinner sig i den grå marknaden. För denna studie har enbart utgått från byggbranschen 

som är bara en del av den gråa marknaden. Därav behövs det en mer utförlig forskning på 

hur subkulturer uppstår i dessa branscher samt identifiera vilka aktörer är med och bildar 

den. Framtida forskning är även berättigad för att klargöra sambandet ”gubbkultur” och 

agerande mot skattekonsensus. Då alla i branschen tycks skylla ifrån sig hade det varit 

intressant att forska i vem enligt branschen som ligger till ansvar för situationen.  
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Bilaga A Intervjuguide 

A. Bakgrund  

1. Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, utbildning...) 

2. Hur länge har du jobbat/ägt företaget? 

B. Lagstiftning 

1. Hur skulle du beskriva situationen i byggbranschen, vad gäller skattemoral och 

skattefusk? (Hur märker man det? Hur påverkar det dig? Har det blivit bättre eller 

sämre?) 

2. Vad kan du säga om det svenska skattesystemet för företag? Behöver något 

förändras? 

3. Varför tycker du att det är viktig att företag i Sverige betalar skatt? 

C. Kontrollsystem 

1. Hur tycker du att myndigheterna jobbar med att förhindra/upptäcka skattefusk? 

(Vad fungerar? Vad fungerar inte? Varför? Vad tycker du om specifikt om…)? 

2. Hur skulle du beskriva attityder till dessa kontrollsystem i din verksamhet? 

3. Tror du att det har de blivit någon förändring (bättre/sämre) i attityd sedan 

kontrollsystemet (personalliggare, ROT, arbetsgivardeklaration) infördes? Hur har 

du märkt det?] 

4. Skulle det kunna göras/kontrollerats på något annat sätt? 

5. Vilka för- och nackdelar ser du med myndigheternas olika kontrollsystem? 

6. Hur tycker du att (dessa kontrollsystem) påverkar svartarbete? 

7. Har du märkt av minskad kontanthantering i branschen? 

D. Skatteverket 

1. Hur skulle du beskriva branschens attityd till skatteverket? 

2. Har den förändrats sedan kontrollsystemen har införts? 

3. Hur upplever du Skatteverket och deras service? 

4. Har du någon gång haft en tvist med skatteverket? 

5. Hur upplever du Skatteverkets arbete mot skattefusk?  

E. Branschens skattemoral 

1. Vad tycker du om den ekonomiska brottsligheten (skattefusk) i din bransch? 

2. Hur är din attityd till att konkurrenter/andra arbetsgivare använder svart 

arbetskraft? 

3. Hur tror du att dina konkurrenters/andra arbetsgivare attityd är till svart 

arbetskraft? 

Konkurrenters agerande 

1. Vad tycker du om konkurrentens val att bryta mot lagar och regler? 

2. Vad vet du om svart arbetskraft i byggbranschen? 

3. Varför tror du att det finns svart arbetskraft i din bransch? 

4. Tror du att konkurrenternas agerande har påverkats av kontrollsystemen (till 

exempel ROT, personalliggare, arbetsgivardeklaration)? På vilket sätt? 
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Bilaga B Tabeller med bakgrundsvariabler 

Tabell B1 Könsfördelning 

 

 

 

 

Tabell B2 Ålder 

    

Ålder   

Medelvärde  46 

Min  25 

Max  64 

 

Tabell B3 Utbildning 

   Utbildning Antal Andel 

 

Grundskoleutbildning 1 3 % 

Gymnasieutbildning 17 51,5 % 

Högskoleutbildning 15 45,5 % 

Total 33 100 % 

 

Tabell B4 Erfarenhet  

Erfarenhet Frekvens              Andel 

Mindre än 1 år      2 6,1 % 

Mellan 3–5 år      2 6,1 % 

Mellan 6–10 år      7 21,2 % 

Mer än 10 år     22 66,7 % 

Totalt     33               100 % 

 

  

                        Frekvens     Procent 

Kvinna 3 9,1% 

Man 33 90,9% 

Totalt 33 100,0% 
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Tabell B5 Befattning 

Befattning Frekvens Andel 

Anställd      6  18,2 % 

Ägare    16  48,5 % 

Chef    10  30,3 % 

Övrigt    1     3 % 

Totalt   33 100 % 

 

Tabell B6 Företagets storlek och antal anställda 

Antal anställda Frekvens Andel 

Mikro 1–9      9  27,3 % 

Liten 10–99     12  36,4 % 

Medel 100–499      7  21,2 % 

Stor 499-      5  15,2 % 

Totalt     33  100 % 
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Bilaga C Normbrytningsmodell 

“Skäl att bryta mot normer” 

Exempel: Ett byggföretag har tre anställda, varav en arbetar svart. Det innebär att enligt 

redovisningen finns det endast två anställda i företaget. Bruttoomsättningen har minskat 

från 1,8 miljoner för två år sedan och har idag 1,2 miljoner kronor i bruttoomsättning. 

Förutom den redovisade bruttoomsättningen på 1,2 miljoner kronor omsätter företaget 

även oredovisat 300 000/år.   

 

1. Vilket tror du är det vanligaste skälet till att det uppstår svartarbete inom 

byggbranschen som i exemplet ovan? Rangordna 1–5, där 1 är det vanligaste 

skälet. 

 Arbetsgivaren kräver det 

 Arbetstagaren kräver det 

 Alla andra gör det 

 Liten risk för att bli upptäckt 

 Inget egentligt brott 

 

Exempel: Ett byggföretag säljer ett arbete med material och fakturan korrigeras så att 

det bara är arbetstimmar som ingår och mer ROT-avdrag än tillåtet kan göras på 

försäljningen. 

 

2. Vilket tror du är det vanligaste skälet till att ROT fakturor manipuleras som i exemplet 

ovan? Rangordna 1–5, där 1 är det vanligaste skälet. 

 Säljaren kräver det 

 Köparen kräver det 

 Alla andra gör det 

 Liten risk för att bli upptäckt 

 Inget egentligt brott 
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Bilaga D Tabeller med analys av enkätsvar 

Tabell D1 Medelvärdet av enkätsvar på påstående kring lagstiftning 

Påstående kring lagstiftning Medelvärde 

1. Jag förstår varför företag betalar skatt i Sverige 4,58 

2.Jag tycker att jag kan mycket om det svenska skattesystemet för företag 3,79 

3. Jag tycker att Sverige bör sänka skattesatsen för företag 3,79 

4. Jag tycker att det är orättvist att alla företag ska betala skatt under samma förutsättningar 3,03 

5. Jag tycker att regeringen använder skattepengar till rätt ändamål 2,39 

6. Jag tycker att det är viktig att företag följer lagar och regler kring beskattning 4,58 

7. Jag tycker att det svenska skattesystemet för företag är lätt att förstå  2,91 

 

Tabell D2 Medelvärdet av enkätsvar på påstående kring kontrollsystem 

Påstående kring kontrollsystem Medelvärde 

1. Jag känner att jag vet tillräckligt mycket om personalliggare i byggbranschen 4,33 

2. Jag tror att personalliggare kan bidra till mindre skattefusk 3,24 

3. Jag tycker att det är orättvist att personalliggare infördes av regeringen 2,15 

4. Jag känner att jag vet tillräckligt mycket om arbetsgivardeklaration på individnivå 3,33 

5. Jag tror att arbetsgivardeklaration på individnivå kan bidra till mindre skattefusk  3,24 

6. Jag tycker att det är orättvist med att arbetsgivardeklaration på individnivå infördes av 

regeringen.  2,45 

7. Jag känner att jag vet tillräckligt mycket om -ROT- RUT 4,00 

8. Jag tror att ROT/RUT kan bidra till mindre skattefusk 3,88 

9. Jag tycker att det är orättvist med att ROT/RUT infördes av regeringen.  1,61 

 

Tabell D3 Medelvärde av enkätsvar på påstående kring Skatteverket 

Påstående kring Skatteverket Medelvärde 

1. Jag har förtroende för Skatteverkets arbete 3,33 

2. Jag upplever att Skatteverket kontrollerar byggbranschen hårdare än andra branscher 3,33 

3. Jag tycker att Skatteverket är bra på att bekämpa skattefusket 2,91 

4. Jag upplever att Skatteverket gör det lätt att göra rätt för sig 2,88 

5. Jag har haft god erfarenhet vid mina kontakter med Skatteverket 3,58 

6. Jag upplever att det finns stora möjligheter för företag att fuska med skatten  2,97 

7. Jag har förståelse för om en företagare, som inte känner till skatteregler, ändrar material till 

arbete för att öka ROT-avdraget (överträdelse av lag) 2,18 
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Tabell D4 Medelvärde av enkätsvar på påstående kring konkurrentens agerande 

Påstående kring konkurrentens agerande Medelvärde 

1. Jag känner till att det finns företag som använder sig av svart arbetskraft i byggbranschen 3,94 

2. Jag tycker att det är OK att andra företag skattefuskar om de har möjlighet till det 1,39 

3. Jag känner mig hotad av att det finns svart arbetskraft 3,39 

4. Jag tror att byggbranschen inte är medveten om riskerna kring svart arbetskraft 3,39 

 

 

 

 

Tabell D5 Medelvärde av enkätsvar på påstående kring branschens skattemoral 

Påstående kring branschens skattemoral Medelvärde 

1. Vår bransch är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag som skattefuskar 3,64 

2. Jag tycker att möjligheten till skatteundandragande inom byggbranschen har ökat  2,79 

3. Jag upplever att byggbranschen är korrumperad 2,97 

4. Jag upplever att regeringen är korrumperad  2,48 

5. Jag är stolt att betala skatt i Sverige 3,00 

6. Jag har förtroende för hur regeringen fördelar våra skattepengar  2,42 

7. Jag förstår vilka nackdelar det finns med att ha svart inkomst 4,42 

8. Jag tycker att alla kontrollsystem av myndigheter är viktiga  3,79 

9. Jag tror det skulle vara mindre svart arbetskraft inom byggbranschen om skattesatsen sänktes  3,79 
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Bilaga E Analys av modellen ”Skäl att bryta mot 

normer” 

 

Tabell E1 Den vanligaste skälet till att det uppstår svartarbete inom byggbranschen 

 

 

Tabell E2 Den vanligaste anledningen till att ROT fakturor manipuleras 

      

Respondent: A B C D Medelvärde 

Säljaren kräver det  2 5 4 5        4 

Köparen kräver det 1 1 1 1        1 

Alla andra gör det 3 2 3 4        3 

Liten risk för att bli upptäckt 4 3 2 2      2,75 

Inget egentligt brott 5 4 5 3      4,25 

 

  

      

Respondent: A B C D Medelvärde 

Arbetsgivaren kräver det  1 1 4 1       1,75 

Arbetstagaren kräver det 2 4 3 2       2,75 

Alla andra gör det 4 2 2 3       2,75 

Liten risk för att bli upptäckt 3 3 1 4       2,75 

Inget egentligt brott 5 5 5 5         5 
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Bilaga F mejl till intervjurespondenter 

Hej!  

  

Vi är två studenter på Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi och vi behöver ditt stöd. Vi blev tipsade av Anders Fredriksson från 

Sveriges Byggindustrier om att du kanske kan hjälpa oss. Vi är i behov av att genomföra 

lite intervjuer med olika aktörer i byggbranschen. Vår studie handlar om att undersöka 

byggbranschens attityder till ekonomisk brottslighet och införande av olika kontrollsystem 

av myndigheter på branschen. Därigenom vill vi försöka förklara hur skattekultur ser ut och 

tar sig uttryck i byggbranschen. 

  

Vi undrar därför om du vill ställa upp och berätta om dina erfarenheter kring ämnet. 

Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att vara anonym. Materialet kommer endast att 

användas i uppsatssammanhang. Om du har möjlighet att delta i en intervju så önskar vi att 

den spelas in men detta är naturligtvis valfritt. Alla inspelade intervjuer och transkriberingar 

kommer efter studiens slut att raderas.  

  

Mejla oss gärna med förslag på tid för en intervju. Om ni inte önskar genomföra det 

personligt, finns det även möjlighet via telefon eller mejl.  

  

Med Vänliga Hälsningar 

Weronika Jankowiak och Nellie Elm 
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Bilaga G Följemejl till enkäten 

Hej! 

Ert företag har blivit utvald att delta i vår enkätundersökning som handlar om 

skatteattityder inom byggbranschen. Vår förhoppning är att undersökningen kan visa hur 

skattekulturen ser ut och tar sig uttryck i byggbranschen. Undersökningen ingår i en 

kandidatuppsats i företagsekonomi på Högskolan Kristianstad. Enkäten är helt frivillig 

och tar ca 5 minuter att besvara. Den är öppen fram till den 17/5. Alla svar är anonyma, 

behandlas konfidentiellt och används endast i uppsatssammanhang. Vi bifogar länken till 

enkäten nedan.  

  

Vi vill gärna undersöka både företagare och anställda därför är vi mycket tacksamma om 

Ni kan sprida vår enkät till era anställda och medarbetare.  

  

Om Ni har några frågor, hör av er till: 

weronika.jankowiak0001@stud.hkr.se 

nellie.elm0001@stud.hkr.se 

  

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 

Weronika Jankowiak och Nellie Elm 

  

mailto:weronika.jankowiak0001@stud.hkr.se
mailto:nellie.elm0001@stud.hkr.se
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Bilaga H Stödtabell till temadiskussion 

 

Tabell H1 Negativa attityder under respektive teman 

 

Attityd till 

dimension 

Aktörernas upplevelse om 

att de inte har något val 

Aktörernas 

upplevelse om att de 

har skäl att bryta 

normer 

Aktörernas upplevelse om ett 

om rådande skattefusk i 

branschen 

 

Lagstiftning 

  

Skattesats bör sänkas 

 

Konkurrenternas 

agerande 

Priskonkurrens råder pga 

svart arbetskraft 

Det är konkurrenternas 

medvetna val 

Tycker inte det är acceptabelt att 

konkurrenter skattefuskar 

Kontrollsystem Köparen är drivkraft för 

ROT manipulering 

Delade meningar om 

personalliggaren 

Köparen är drivkraft för ROT 

manipulering 

 Myndigheter  Attityden beror på 

tidigare kontakt med 

myndighet 

 

Branschens egna 

skattemoral 

Hög medvetenhet om 

rådande skattefusk och 

påverkan 

Mest skattefusk antas 

ske hos små företag 

Hög medvetenhet om rådande 

skattefusk och påverkan 

 


