
VEDLEGG 1 

Spørreskjema bedrifter – Privatmarkedet 
 

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 

1. BNL 
2. Norsk Teknologi 

 

HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 

2. Hvilken bransjeforening i BNL er din bedrift medlem av? 

1. Boligprodusentenes Forening  
2. Byggevareindustriens Forening 
3. Byggmesterforbundet 
4. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) 
5. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) 
6. Norsk Utleieforening (NU) 
7. Naml: norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentrepenører 
8. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS 
9. Norske Murmestres Landsforening 
10. Norsk Trevare 
11. TEF - Takentreprenørenes Forening 
12. Treindustrien 
13. Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 
14. Ikke sikker 

 

HVIS 2 PÅ SPØRSMÅL 1 

2. Hvilken bransjeforening i Norsk Teknologi er din bedrift medlem av? 

1. Heisleverandørenes Landsforening (HLF) 
2. Integra 
3. NELFO 
4. VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) 
5. Ikke sikker 
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3. Hvor stor andel av din bedrifts omsetning i fjor var knyttet til privatmarkedet? Med 
privatmarkedet mener vi kun rehabilitering, oppussing og tilbygg av private boliger og hytter, 
ikke nybygg. 

 

1. Ingen oppdrag i privatmarkedet 
2. 1-10 prosent 
3. 11 – 25 prosent 
4. 26-50 prosent 
5. Mer enn 50 prosent 
6. Ikke sikker 

 

HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 2 

4. Det kan være mange årsaker til ikke å ta oppdrag i privatmarkedet. Nedenfor er det listet opp 
en del slike, kryss av for dem som passer for din bedrift 

 FLERE SVAR MULIG 

1. For liten fortjeneste 
2. For vanskelig å få oppdrag 
3. For mange utenlandske bedrifter/arbeidstakere presser prisen nedover 
4. Bedriftens strategi eller kompetanse matcher ikke oppdragene i privatmarkedet 
5. Har nok oppdrag i proffmarkedet  
6. Private er mindre seriøse/stabile oppdragsgivere 
7. Annet___NOTÉR 

 

HVIS 2-5 PÅ SPØRSMÅL 2 

5. Hvordan har omsetningen i privatmarkedet (private hjem og hytter) utviklet seg hos dere de 
siste 5 årene, har den blitt.. 

1. Vesentlig større 
2. En del større 
3. Omtrent uendret 
4. En del mindre 
5. Vesentlig mindre 
6. Ikke sikker 
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HVIS 2-5 PÅ SPØRSMÅL 2 

6. Hvor viktig vil du si at privatmarkedet er for din bedrift? 

1. Svært viktig 
2. Ganske viktig 
3. Verken viktig eller uviktig 
4. Ganske uviktig 
5. Svært uviktig 
6. Ikke sikker 

 

7. Om du skulle beskrive lønnsomheten i privatmarkedet sammenlignet med proffmarkedet, vil 
du si lønnsomheten i privatmarkedet er... 

1. Bedre enn i proffmarkedet 
2. Dårligere enn i proffmarkedet 
3. Omtrent den samme som i proffmarkedet 
4. Ikke sikker 

 

HVIS 2-5 PÅ SPØRSMÅL 2 

8. mittanbud.no, finn.no med flere tilbyr nettjenester der privatpersoner og andre kan legge ut 
oppdrag på anbud. I hvilken grad benytter din bedrift slike kanaler for å få oppdrag i 
privatmarkedet? 

1. I svært stor grad 
2. I ganske stor grad 
3. I verken stor eller liten grad 
4. I ganske liten grad 
5. I svært liten grad 
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Intro: 

I det følgende har vi en del spørsmål om svart arbeid. Arbeidet er svart når det betales uten å få 
regning eller kvittering, når det ikke betales moms eller når lønn ikke oppgis til 
skattemyndighetene. 

 

9. Vil du si at anbudstjenester, som for eksempel mittanbud.no og finn.no, har bidratt til at det 
har blitt mer eller mindre hvitt arbeid i privatmarkedet? 

1. Blitt mer hvitt arbeid 
2. Blitt mer svart arbeid 
3. Har ikke hatt noen betydning 
4. Ikke sikker 

 

10. Vi du si at det har blitt mer eller mindre svart arbeid i privatmarkedet i din bransje de siste 5 
årene? 

1. Vesentlig mer 
2. En del mer 
3. Omtrent uendret 
4. En del mindre 
5. Vesentlig mindre 
6. Ikke sikker 

 

HVIS 2-5 PÅ SPØRSMÅL 2 

11. Hender det at din bedrift får henvendelser fra kunder i privatmarkedet om å ta hele eller 
deler av et oppdrag svart? 

1. Svært ofte 
2. Ganske ofte 
3. verken ofte eller sjelden 
4. Ganske sjelden 
5. Svært sjelden 
6. Ikke sikker 
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12. Om du tenker på byggenæringen som helhet, hvor vanlig vil du si det at bedrifter utfører 
deler av et oppdrag i privatmarkedet svart og andre deler av det hvitt? Vil du si det er… 

1. Svært vanlig 
2. Ganske vanlig 
3. Verken vanlig eller uvanlig 
4. Ganske uvanlig 
5. Svært uvanlig 
6. Ikke sikker 

 

13. Om du tenker på byggenæringen som helhet, hvor vanlig vil du si det er at bedrifter utfører 
hele oppdrag i privatmarkedet svart? Vil du si det er… 

1. Svært vanlig 
2. Ganske vanlig 
3. Verken vanlig eller uvanlig 
4. Ganske uvanlig 
5. Svært uvanlig 
6. Ikke sikker 

 

14. Nå noen spørsmål om hvor vanlig det er at norske og utenlandske arbeidere i din bransje 
jobber svart.  

a) Hvor vanlig mener du at det er at norske arbeidstakere jobber mesteparten av 
arbeidstiden svart? 

b) Hvor vanlig er det at utenlandske arbeidstakere jobber mesteparten av arbeidstiden 
svart? 

c) Hvor vanlig er det at norske arbeidstakere jobber en del av arbeidstiden svart? 
d) Hvor vanlig er det at utenlandske arbeidstakere jobber en del av arbeidstiden svart? 
e) Hvor vanlig er det at norske arbeidstakere jobber svart på fritiden? 
f) Hvor vanlig er det at utenlandske arbeidstakere jobber svart på fritiden? 
 
1. Svært vanlig 
2. Ganske vanlig 
3. Verken vanlig eller uvanlig 
4. Ganske uvanlig 
5. Svært uvanlig 
6. Ikke sikker 
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15. I hvilken grad har du inntrykk av at hovedentreprenører kontrollerer om deres 
underleverandører bruker svart arbeidskraft i prosjektene? Vil du si i… 

1. Svært stor grad 
2. Ganske stor grad 
3. Verken stor eller liten grad 
4. Ganske liten grad 
5. Svært liten grad 
6. Ikke sikker  

 

16. Hva tror du kan være grunnene til at det forekommer svart arbeid i byggenæringen?  
Nedenfor har vi listet opp en del påstander og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i disse. 
Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr helt uenig og 5 helt enig. Mange fristes til svart arbeid 
fordi… 

1. Det er nødvendig for å overleve i bransjen 
2. Konsekvensene ved å bli tatt er små 
3. Det finnes unndragelsesmuligheter som er vanskelig å oppdage 
4. Det er få kontroller fra skattemyndighetene 
5. Man kan slippe unna en del papirarbeid og byråkrati 
6. Det er en utbredt oppfatning at svart arbeid er vanlig i bransjen 
7. Kunder krever å få svarte leveranser 
8. Ansatte krever/ ønsker å jobbe svart 
9. Annet___NOTÉR 

 

17. Nedenfor ser du noen mulige tiltak for å redusere svart arbeid i privatmarkedet. Svar på en 
skala fra 1 til 5 der 1 betyr at du mener at tiltaket vil redusere svart arbeid i svært liten grad 
og 5 i svært stor grad. 

1. Rimeligere tjenester i det hvite markedet 
2. Bedre kvalitet i det hvite markedet 
3. Strengere straffer for å benytte svart arbeid 
4. Innføring av skattefradrag (ROT-fradrag) for kjøp av hvite tjenester 
5. De hvite tilbyderne må kunne gjøre jobben raskere 
6. Hyppigere tilsyn fra offentlige myndigheter (arbeidstilsynet, Skatteetaten etc.) 
7. Gi de regionale verneombudene større mulighet til å drive tilsyn i privatmarkedet  
8. Skjerpet kontroll fra forsikringsselskapene ved skader om at arbeid er utført hvitt 
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18. Hva er etter din vurdering det aller viktigste tiltaket for å redusere omfanget av svart arbeid i 
privatmarkedet? (Sett kun ett kryss) 

1. Rimeligere tjenester i det hvite markedet 
2. Bedre kvalitet i det hvite markedet 
3. Strengere straffer for å benytte svart arbeid 
4. Innføring av skattefradrag (ROT-fradrag) for kjøp av hvite tjenester 
5. De hvite tilbyderne må kunne gjøre jobben raskere 
6. Hyppigere tilsyn fra offentlige myndigheter (arbeidstilsynet, Skatteetaten etc.) 
7. Gi de regionale verneombudene større mulighet til å drive tilsyn i private hjem 
8. Skjerpet kontroll fra forsikringsselskapene ved skader om at arbeid er utført hvitt 
9. Annet___NOTÉR 

 

19. Etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 fikk østeuropeisk arbeidskraft økt tilgang til det norske 
markedet. Nedenfor har vil en del påstander om hvordan EU-utvidelsen kan ha påvirket 
norske bedrifter i byggenæringen. Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr helt uenig og 5 helt 
enig. 

a) Konkurrenter bruker billigere utenlandsk arbeidskraft i Norge som følge av EU-utvidelsen 
b) Det er blitt flere konkurrenter fra nye EU-land i det norske markedet 
c) Det er blitt flere useriøse aktører i vår bransje som følge av EU-utvidelsen 

 

20. Nå noen påstander om HMS i privatmarkedet. Nedenfor har vi listet opp en del påstander og 
vi vil vite hvor enig eller uenig du er i disse. Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr helt uenig 
og 5 helt enig. 

a) Kundene i privatmarkedet er lite villige til å betale for HMS-tiltak 
b) HMS-problemene er større i privatmarkedet enn i proffmarkedet 
c) Utenlandske arbeidstakere bryr seg ikke om norske HMS-regler 
d) Utenlandske bedrifter bryr seg ikke om norske HMS-regler 
e) Det er enklere å omgå HMS-bestemmelser i privatmarkedet  
f) Det er større HMS-risiko i privat markedet enn i proff markedet 

 

21. I 2004 ble EU - og dermed EØS-området - utvidet med åtte nye medlemsland fra Øst-Europa: 
Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn. I 2007 ble Bulgaria og 
Romania medlemmer. Har din bedrift i løpet av de siste 12 månedene brukt arbeidstakere, 
underentreprenører eller leiefirmaer med arbeidskraft fra nye EU-land i Norge? 

1. Ja 
2. Nei 
3. Ikke sikker 
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HVIS 2-5 PÅ SPØRSMÅL 2 

23.  I hvilken grad stiller oppdragsgiverne i privatmarkedet krav om bestemte lønns- og 
arbeidsvilkår for dine ansatte? Gjøres det… 

LES OPP 1-5 

1. Alltid 
2. Ofte 
3. Av og til 
4. Sjelden 
5. Aldri 
6. Ikke sikker 

 

HVIS 1-4 PÅ SPØRSMÅL 23 

24. I hvilken grad kontrollerer oppdragsgiverne i privatmarkedet lønns- og arbeidsvilkårene for 
dine ansatte? Gjøres det… 

1. Alltid 
2. Ofte 
3. Av og til 
4. Sjelden 
5. Aldri 
6. Ikke sikker 

 

HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 

25.  Nå noen spørsmål om allmenngjøring av tariffavtaler. Allmengjøring innebærer at det 
innføres en minstelønn for alle som arbeider innenfor et gitt område. Fellesoverenskomsten 
for byggfag er allmengjort. Det betyr at tariffavtalens minstelønnssatser gjelder for alle som 
jobber i bygg, uavhengig av om det er tariffavtale i bedriften eller ikke. 

 
I hvilken grad har du inntrykk av at allmenngjøringsforskriften for bygg overholdes av 
bedriftene i privatmarkedet? Vil du si at bedriftene overholder forskriften…. 

 
1. I stor grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 
5. Ikke sikker 
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HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 

26.  I hvilken grad har du inntrykk av at myndighetene håndhever allmenngjøringsforskriften for 
bygg i privatmarkedet? Vil du si at den håndheves… 

 
1. I stor grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 
5. Ikke sikker 

 
 

HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 

27.  I hvilken grad har du inntrykk av at myndighetene håndhever allmenngjøringsforskriften for 
bygg i proffmarkedet? Vil du si at den håndheves… 

 
1. I stor grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 
5. Ikke sikker 

 
 

28. Hvor mange ansatte er det i din bedrift? 

1. 1-9 ansatte 
2. 10-50 ansatte 
3. 51-100 ansatte 
4. 101-500 ansatte 
5. Mer enn 500 ansatte 
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29. I hvilke fylker har din bedrift sitt hovedmarked? 

 FLERE SVAR MULIG 

1. Østfold 
2. Akershus 
3. Oslo 
4. Hedmark 
5. Oppland 
6. Buskerud 
7. Vestfold 
8. Telemark 
9. Øst-Agder 
10. Vest-Agder 
11. Rogaland 
12. Hordaland 
13. Sogn og Fjordane 
14. Møre og Romsdal 
15. Sør-Trøndelag 
16. Nord-Trøndelag 
17. Nordland 
18. Troms 
19. Finnmark 

 

30.  Nå vil vi vite litt om din bedrifts eierform. Er din bedrift 

1. Privat eid (ikke aksjeselskap) 
2. Aksjeselskap 
3. Del av et større konsern 
4. Annet___NOTÉR 
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