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Sammanfattning 
 
Sedan byggbranschen fick ett uppsving efter konjunkturnedgången på 90-talet har det börjat 
växa fram problem. Det största av dessa problem är ett omfattande användande av svart 
arbetskraft samt skattefusk. Byggbranschen är en viktig del i den svenska ekonomin då 
storleken endast överträffas av den offentliga sektorn. Därmed kan man då dra slutsatsen att 
ett omfattande skattefusk inom denna kan ge stora negativa effekter. Både för staten och 
samhället. För att åtgärda detta problem antogs lagen omvänd moms som trädde ikraft 1 juli 
2007. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur företagen ser på införandet av omvänd moms och 
vilka effekter denna kan ge. En effekt som uppstår till följd av oseriösa företag är en 
snedvridning av konkurrensen och vi har därför också valt att inkludera detta område i 
studien. 
 
Teorierna är främst uppbyggda kring förarbeten till lagen samt undersökningar utförda av 
Skatteverket men också litteratur om konkurrens. 
 
Studien är av kvalitativ typ där vi har företag i olika storlekar representerade för att se om 
övergången till den nya lagen drabbat dessa på olika sätt. Vi har även med Skatteverket för att 
få deras syn på problemen samt en branschorganisation då de kan ha information ifrån flera 
olika företag. 
 
Resultatet av undersökningen är att företagen har drabbats negativt av lagen. Vissa av dessa är 
av övergångskaraktär medan andra är bestående effekter. De ser alla positivt på den nya 
lagen. De anser att problemet med oseriösa företag drabbar branschen mycket negativt ur 
olika avseenden och detta måste åtgärdas. Att se några effekter har dock visat sig svårt då 
lagen endast tillämpats i cirka ett halvår.    
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra bakgrunden till problemet vi valt att studera vilket 
kommer sammanfattas i en problemformulering. Sist kommer vi att redogöra vilket syfte vi 

har med undersökningen. 
 

 
 

1.1. Problembakgrund 
Byggsektorn är den näst största näringsgrenen i Sverige efter vårdsektorn och 2002 var 
450 000 sysselsatta inom denna näringsgren. Det är då lätt att förstå att för samhällsekonomin 
är det viktigt att byggsektorn fungerar korrekt men som vi ska förklara närmare så fungerar 
den långt ifrån bra1. Fungerande bostäder samt en fungerande bostadsmarknad är en 
nödvändighet i samhället på så sätt att alla människor har rätt till en plats att bo samt 
möjligheten att flytta t ex för att börja ett nytt jobb eller skaffa familj2. Eftersom sektorn är så 
pass stor vill man gärna tro att den utvecklas och förnyas snabbare än andra men sanningen är 
att det är tvärt om. Med utveckling menas här den tekniska samt produktiviteten och i 
jämförelse med övrig industri är byggsektorn långsammare än de övriga3 . Aktörerna inom 
byggsektorn är många och deras arbetsuppgifter och ansvar har ändrats under åren vilket 
också har lett till problem. Exempelvis så har byggherren vilken ansvarar för produktionen 
tillsammans med en arkitekt och byggmästare helt nya krav på sig idag då arbetet blivit mer 
komplicerat med ny teknik. Det är även byggherrens ansvar att de gällande bestämmelserna i 
lagar och föreskrifter följs4.  
 
Ansvaret för byggprocessens olika delar med programfasen där kraven tas fram samt 
genomförande och idrifttagande ligger hos byggherren. Detta leder då till att kraven på denna 
är mycket höga när det gäller kunskap och samordningsförmåga5. En annan aktör på 
marknaden är entreprenörerna vilka på uppdrag av byggherren genomför bl.a. uppförande och 
underhåll av byggnader samt underentreprenörer som anlitas vid specialarbeten, exempelvis 
elinstallationer och sanitet6. Innan nedgången i byggsektorn i mitten på 1990-talet fanns det 
många med stor kompetens eller som med hjälp av omsorgsfullt utplockade byggmästare och 
entreprenörer genomförde uppföranden i syfte att förvalta dem själv under lång sikt.  
 
Denna situation har idag ändrats radikalt med ett fåtal stora bolag som täcker hela riket vilka 
har egen personal eller med hjälp av underentreprenörer bygger för att sedan överlåta 
förvaltningen till någon annan. De stora byggentreprenörerna bygger på eget initiativ, på egen 
mark, med eget kapital och egen personal för att sedan sälja på bostadsmarknaden. Anledning 
är helt enkelt att kompensera för den nedgång i efterfrågan som skett från fastighets- och 
bostadsföretag7 . Nedgången med sin avtagande efterfråga drabbade byggherrarna på så sätt 
att de avvecklades i stort för att gå över till förvaltning av det som redan var byggt. De har 
även fått en låg status hos de finansiärer som finns vilka söker snabb avkastning på sitt 

                                                 
1 SOU 2002:115 s.56 
2 SOU 2002:115 s.56 
3 Ibid s.23 
4 Ibid s.66 
5 Ibid s.68 
6 Ibid s.70 
7 Ibid s.87-88 
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satsade kapital vilket de då sätter före långsiktighet och hållbarhet (SOU 2002:115 s 88).8 
Numera har byggherrarna tappat sin kompetens p.g.a. de nämnda händelserna och makten har 
istället hamnat hos entreprenörerna. 
 

”En grundläggande förutsättning för ett lyckat byggprojekt är starka och kompetenta 
byggherrar” (SOU 2002:115 s.118) 

 
Maktförskjutningen kan leda till att det istället är entreprenörerna istället för marknaden som 
bestämmer vad som skall efterfrågas samt kostnaden och utformningen av dessa vilket 
påverkar konkurrensförhållandena negativt på marknaden9. I avtalet mellan en entreprenör 
och byggherre framgår det vad denne efterfrågar och att de då saknar kompetensen som krävs 
för att upphandla olika entreprenader påverkar konkurrensen negativt10. 
 
I en byggnadsprocess används även långa entreprenadkedjor av olika aktörer ifrån olika 
branscher med olika marknadsförhållanden som ska samordnas för att nå en färdigställd 
byggnad. Till skillnad ifrån övriga industrier kan man inte säga att det är en massproduktion 
med många konkurrenter vilket gör att konsumenterna inte kan jämföra olika typer av 
byggnader. På marknaden är det också obalans i den meningen att det finns områden där det 
är bostadsbrist samt områden där det finns för mycket bostäder och de här faktorerna ger inte 
konsumenten möjlighet att påverka priset och produktionen. Marknaden för 
byggentreprenader samt ett flertal marknader för byggmaterial har få dominerande företag där 
det inte sker någon nyetablering av företag som kan hota dem. När dessa företag samlar olika 
delar av en tillverkningskedja i ett företag leder det till att de inte kan påverka konkurrensen i 
nedgående led. Ett fåtal företag som dominerar en marknad är en av förutsättningarna i 
bildningen av karteller vilket det också finns inom byggsektorn11.  
 
Ett stort problem inom byggsektorn är dock det utbredda användandet av svart arbetskraft och 
svarta system i syfte att undgå att betala skatt. I en rapport ifrån skatteverket vilken endast 
omfattade företag i installationsbranschen beräknades de skatteintäkterna och 
arbetsgivaravgifter som gick förlorade. Summan de tog fram uppgick till 2-2,5 miljarder 
kronor varje år men de tror också att de missat en stor del som inte räknats med. Ofta är det 
också så att det tillkommer kostnader för staten då de som jobbar svart många gånger har 
ersättningar ifrån Försäkringskassan samt diverse A-kassor 12. Dessutom betalar staten ut de 
belopp för företagen som gör avdrag för sin ingående moms utan att de företagen som 
debiterat momsen betalar in sin utgående moms13. 
 
De faktorer vilka gör det möjligt med svart arbetskraft och svarta system är bl.a. de långa 
entreprenadkedjorna och F-skattesedeln. Det är svårt för skatteverket att se vem som är den 
egentliga arbetsgivaren och ska betala de sociala avgifterna och skatterna för de anställda. De 
företag som ägnar sig åt denna typ av verksamhet gör det mycket svårt för nya företag att 
etablera sig på marknaden som sköter sin verksamhet korrekt14. En ärlig arbetstagare får svårt 
att försvara sin ställning då den svarta arbetskraften pressar ner lönerna inom branschen då 
den är så pass lättillgänglig som den är. Det finns nackdelar även för den svarta arbetskraften 

                                                 
8 SOU 2002:115 s.88 
9 Ibid s.118 
10 SOU s.118-119 
11 Ibid s.115-117 
12 RSV Rapport 2001:9 del 1 s.5 
13 RSV Rapport 2001:9 del 2 s.3 
14 RSV Rapport 2001:9 del 1 s.5 
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och bland dessa kan nämnas att de inte får någon pension förutom grundpension och blir de 
av med sitt ”arbete” finns ingen arbetslöshetsförsäkring15. 
 
I rapporten framhäver de att detta är ett stort problem som måste åtgärdas och att de åtgärder 
branschen gjort själv inte räcker till. 2005 lades det fram en proposition, 2005/06:130, vilken 
föreslog införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn och som trädde ikraft 1 juli 
2007.  
 

1.2. Problemformulering  
Konkurrenssituationen inom byggsektorn är uppenbarligen utsatt för många olika 
marknadsimperfektioner vilka motverkar fullständig konkurrens. Det har satts i system att 
använda svart arbetskraft och svarta system för att undgå betalning av skatter och bildande av 
karteller. Det är också få företag som dominerar marknaden i stor utsträckning. Detta är olika 
faktorer som kraftigt snedvrider konkurrenssituationen på marknaden. Införandet av omvänd 
skattskyldighet kan vara ett första steg att komma åt några av de problem som finns på 
marknaden men kan kanske även skapa nya problem. 
 

Hur upplever aktörerna att byggbranschen ser ut och vad har lagen omvänd moms gett för 
effekter på denna samt företagen nu och i framtiden? 

 

1.3. Syfte  
Syftet med undersökningen är att försöka få en uppfattning om hur företagen inom 
byggsektorn ser på marknaden när det gäller konkurrens, svart arbetskraft samt införandet av 
omvänd moms. 
 

1.4. Avgränsningar/Begränsningar 
Vi har valt bort småföretagen då vi är av uppfattningen att dessa många gånger inte har 
tillräcklig kunskap om lagen och dess effekter. Däremot kan det mycket troligt veta en hel del 
om de svarta systemen på de olika arbetsplatserna. Tilläggas ska också att företagen vi 
intervjuar ofta anlitar denna typ av företag eller har dem knutna till sin organisation. På så sätt 
hoppas vi att de kan ha information om hur dessa upplever det och kan svara åt dem. 
 
Vi har valt att begränsa oss i så stor utsträckning som möjligt till företag inom Umeå. Detta då 
vi ville ha möjligheten att genomföra intervjuerna på plats. Vi hade också en misstanke om att 
svaren kunde bli något komplicerade när företagen skulle svara på frågorna. Det visade sig att 
företagen hade samma syn som oss och föredrog om vi befann oss i samma rum även om 
förklaringarna aldrig blev komplicerade. 
 

1.5. Begreppsförklaring 
Bulvaner/Målvakter: Bulvaner får sin ställning av den huvudansvarige och agerar 
självständigt men för densamma. Syften med detta är att undanhålla den huvudansvarige. 
Bulvanen har legal rätt att till fullo förfoga över verksamheten medan den huvudansvarige 
mer eller mindre är den som faktiskt förfogar över verksamheten. De handlingar som en 

                                                 
15 Proposition 2005/06:130 s.21 
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bulvan utför knyter endast denna till handlingen. Den huvudansvarige undviker således att 
drabbas av eventuella fordringar som utomstående kan ha på företaget16. 
 
A-Contobetalning: En typ av förskottsbetalning. 
 
SNI-kod: Svensk Näringsgrensindelning, företag tilldelas en speciell SNI-kod beroende på 
vad för verksamhet de bedriver och kan således ha olika SNI-koder. Dessa bygger på en EU-
standard och används av Statistiska Centralbyrån att samla in statistik. T.ex. så har 
byggverksamhet SNI-kod 45 som helhet och 45.211 är ”byggande av hus”. 
 
Småföretag: I vår studie menar vi här de företagen med ett litet antal anställda och inte har 
kapaciteten att upphandla entreprenader och möjligtvis då istället riktat in sin verksamhet mot 
privatpersoner. De befinner sig således långt ner i en entreprenadkedja om de befinner sig i en 
sådan. 
 
Omvänd moms: Omvänd moms innebär att ett företag fakturerar ett belopp utan moms. Det 
köpande företaget redovisar både den utgående och den ingående momsen för 
försäljningen/köpet och det hela blir ett nollsummespel. 
 
F-Skattsedel: F-Skattsedel är ett intyg på att näringsidkaren själv betalar sina skatter och 
sociala avgifter. Den som gör affärer med en näringsidkare med F-skattsedel behöver således 
inte redovisa och betala dennes skatter och avgifter.  
 

1.6. Disposition 
 
Inledning 
Det första kapitlet vilket just behandlats ger en inblick i de problem som existerar inom 
byggbranschen samt syftet med studien. 
 
Teoretisk Metod 
Detta kapitel börjar med att förklara hur vi kom att välja detta ämne samt vilken förförståelse 
vi har. Därefter följer vilket perspektiv vi valt att studera utifrån och vilken kunskapssyn vi 
har. Vi går också igenom vilket angreppssätt och metod vi valt för studien samt de sekundära 
källorna vi valt att bygga våra teorier på. 
 
Teori 
Här förklarar vi de teorier utifrån vi byggt upp våra frågor ifrån.  
 
Praktisk metod 
Kapitlet tar upp vårat tillvägagångssätt vid insamlingen av vår primärdata. Detta börjar med 
hur vi valt ut våra intervjuobjekt samt hur vi upplevde att dessa svarade på frågor. Sedan 
följer hur vi förberedde oss för intervjuerna och genomförde dem för att därefter bearbeta 
dem. Sist kommer kritik mot dessa primärkällor. 
 
Empiri 
Här har vi sammanställt svaren vi har fått ifrån de olika respondenterna enskilt för varje 
intervju. Detta ska sedan ligga till grund för våran analys och våra slutsatser. 

                                                 
16 SOU 1998:47 s.57 
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Analys och slutsatser 
Här kommer vi att analysera våran empiri och koppla denna till våra teorier. Analysen 
kommer att byggas upp runt olika teman vilka är problem och åtgärder, svartjobb och svarta 
system, konkurrens och framtida effekter. 
 
Sanningskriterier och författarnas kommentarer 
Studien kommer här studeras utifrån olika sanningskriterier där vi kommer att ta upp styrkor 
och svagheter i denna utifrån dem. Detta gäller både studiens tillvägagångssätt samt 
resultaten. Därefter ger författarna sina kommentarer på studien. 
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2. Teoretisk Metod 
 
I detta kapitel tar författarna upp de teoretiska metoderna som styr uppsatsen samt varför vi 

valt detta ämne och vilken syn vi har på problemet. Här presenteras även författarnas 
förförståelse i ämnet, kunskapssyn och perspektiv. 

 
 
 

2.1. Ämnesval 
När vi valde ämne till denna uppsats visste vi enbart att vi ville skriva om någonting vilket 
inte berörts i stor utsträckning tidigare. Med detta följde att problemet med att hitta ett ämne 
blev stort men när vi läste en artikel i Balans som är en tidning för revisorer om omvänd 
moms kändes det som att vi hittat vårt ämne. Det är ett dagsaktuellt ämne som knappt berörts 
tidigare i uppsatsarbeten och med handledarens godkännande var valet klart. Omvänd 
skattskyldighet gav oss också möjligheten att ta in nationalekonomi i uppsatsen vilket är ett 
ämne som intresserade oss mycket när vi läste a-nivån. 
 
Vi vill även påpeka att ämnet omvänd moms är ett outforskat område med väldigt lite material 
att tillgå. Denna undersökning kommer att bli en av de första som ser vad lagen hunnit ge för 
effekter även om det tidigare spekulerats i vad dessa kan bli. 
 

2.2. Förförståelse 
Båda författarna till uppsatsen läser sin femte termin på ekonomprogrammet med inriktning 
redovisning. Under denna tid har vi även inhämtat grundkunskaper i olika ämnesområden 
utöver redovisning. Kurserna inom redovisning har givit oss kunskap om F-skattsedelns och 
momsens funktion samt momsens redovisningsprinciper. Vi har även kunskap om 
redovisningsprinciperna vid a-contobetalningar. Nationalekonomin gav oss en inblick i hur 
marknader fungerar och problemen som kan uppstå där när olika faktorer fattas eller sätts ur 
balans samt vikten av att marknaden fungerar korrekt. Dessa kunskaper ligger på grundnivå 
men vi anser att det inte blir något hinder för oss att tillämpa de teorier vilka är relevanta för 
vår studie. Förekomsten av och systemen med svart arbetskraft har vi ingen kunskap om mer 
än att vi vet att det förekommer samt att det finns problem inom byggbranschen men inte 
storleken av detta problem. Detsamma gäller omvänd moms vilket är ett helt nytt begrepp för 
oss där vi innan studiens början inte hade någon kunskap alls om detta. 
 

2.3. Perspektiv 
Vårt perspektiv är ett samhällsenligt perspektiv eftersom vi vill studera de positiva effekter 
lagändringen får på marknaden men även negativa effekter för de seriösa företagen. Vi ser 
skatteundandragandet som ett stort problem vilket måste åtgärdas och att det är positivt för 
småföretagen om detta görs. Men det kan också uppstå problem åtminstone till en början för 
småföretagen med införandet av omvänd skattskyldighet med t ex att veta när lagen gäller.  
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2.4. Kunskapssyn 
I vår undersökning är tanken att vi ska försöka få en djupare förståelse för effekterna av 
omvänd skattskyldighet genom kvalitativa intervjuer där frågorna bygger på inläst material i 
ämnet. Tanken är att vi ska försöka tolka och förstå hur aktörerna, vilka tagit fram och drivit 
igenom förslaget samt dem som omfattas av den nya lagen ser på den samt de problem som 
finns inom byggbranschen. Vår egen uppfattning kommer att påverka undersökningen genom 
tolkningen av svaren på de olika frågorna samt utformningen av frågorna. Även hur vi 
uppfattar själva problemen påverkar hela undersökningen beroende på hur vi uppfattar 
problemen och vilket ställningstagande vi har till dessa. 
 
Med detta i åtanke lämpar sig det hermeneutiska tolkningsperspektivet bäst. I den 
hermeneutiska synen ska forskaren skaffa sig en personlig tolkning av problemet vilket 
medför olika svar vid olika forskningsobjekt och forskare17. Vi vill veta betydelsen och syftet 
med införandet med omvänd skattskyldighet. För att åstadkomma detta ställer vi oss två 
frågor enligt José Luis Ramírez, Vad händer? och Vad betyder detta? 18. Med dessa två frågor 
som grund för teori och empiri genomför vi undersökningen och tolkar sedan svaren.  
 

2.5. Angreppssätt  
Undersökningen genomförs med en kvalitativ studie vilken är uppbyggd utifrån relevanta 
teorier samt instuderat material. Genom att använda kvalitativ metod får vi en mer djup 
förståelse för varför lagen behövdes samt vilka effekter den har och kan få på marknaden. Då 
vi genomfört intervjuerna och sammanfattat svaren till vår empiri jämför vi sedan denna med 
våra teorier. Vi ska försöka förklara hur verkligheten ser ut och använder oss alltså av 
deduktivmetod. I denna metod ställs hypoteser upp utifrån teorier som sedan bekräftas eller 
förkastas när resultatet av datainsamlingen framställts19. Arbetsgången som vi har utgått ifrån 
är följande:20 
 

1. Teori 
2. Hypoteser 
3. Datainsamling 
4. Resultat 
5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 
6. Teorin revideras 

 
Vi har valt att intervjua personer vilka arbetar inom olika områden som på ett eller annat sätt 
antingen varit med och påverkat införandet av lagen eller påverkats av den. Detta för att 
försöka förstå hur de olika aktörerna ser på problemen som finns samt vad deras personliga 
åsikter om den nya lagen är. Genom att undersöka aktörerna på en djupare nivå och genom 
deras perspektiv fångas den verkliga bilden av hur det ser ut.  
 

2.6. Kvalitativ metod 
Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill förstå på ett mer djupgående plan varför 
lagen har införts samt omfattningen av de problem som finns på marknaden. En hermeneutisk 

                                                 
17 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s.27-29 
18 Ramirez, José Luis, ”Positivism eller hermeneutik” s.40 
19 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s.23 
20 Ibid s.23 
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kunskapssyn medför också att det mest lämpliga är en kvalitativ metod då fokus ligger i hur vi 
tolkar verkligheten där vi inte bara vill beskriva den utan också förklara den21. Den 
information vi har angående problemen och deras omfattning i byggbranschen är inte 
fullständig då detta är ett nytt och outforskat område. Vi vill förutom effekterna även veta hur 
de olika aktörerna upplever lagändringen personligen och detta gör en kvalitativ metod mer 
lämpad för vår studie22. 
 

2.7. Sekundära källor 
Ämnet omvänd skattskyldighet samt byggbranschen och dess problem är ingenting författarna 
hade någon förkunskap om. Det material vi studerat i dessa ämnen är främst propositionen, 
byggkommissionens SOU samt riksskatteverkets rapporter. Då omvänd skattskyldighet var ett 
lagförslag vilken antogs 2006 finns mycket information att hämta ifrån propositionen om 
vilka effekter de hoppas uppnå med denna lagändring. Bakgrunden till de problem vilka 
föranledde detta lagförslag och som propositionen bygger på finns i riksskatteverkets 
rapporter samt byggkommissionens SOU.  
 
I byggkommissionens SOU tas de existerande problemen i byggbranschen upp och effekterna 
dessa givit på marknaden och förslag på åtgärder mot dessa problem. Denna är främst inriktad 
på alla de existerande problemen samt förslag till åtgärder. Både propositionen och SOU 
bygger på riksskatteverkets rapporter om svart arbetskraft inom byggbranschen och det var 
också enligt vår uppfattning dessa rapporter vilka startade hela diskussionen. Det är också 
främst ifrån riksskatteverkets rapporter vi tagit informationen om den svarta arbetskraften 
samt om hur entreprenadkedjorna fungerar med de svarta systemen. Propositionen samt SOU 
fann vi genom att genom universitetsbiblioteket ta oss till rättsbanken där de enkelt kan hittas 
genom att söka efter dem. Riksskatteverkets rapporter hämtades från deras hemsida. 
 
Utöver problemen med svart arbetskraft och svarta system samt de problem vilka är effekter 
av dessa har vi samlat in material inom respektive område. All denna litteratur har hittats 
genom att söka på universitetsbibliotekets olika databaser. Den litteratur detta främst gäller är 
de som berör områdena moms, oligopol/karteller samt konkurrens. Informationen angående 
F-Skattsedeln är taget ifrån en departementsserie (Ds) vilket är en form av förarbete. 
 

2.8. Kritik Sekundära källor 
Det är svårt att vara kritisk emot de källorna vilka lagen bygger på d v s riksskatteverkets 
rapporter, propositionen samt SOU. Detta då vi anser att skatteverket, riksdagen samt 
regeringen ska arbeta för samhällets bästa. Det vi kan tänka oss är att de inte till fullo tar in de 
problem de kan åsamka byggbranschen med lagändringen. Då ska man dock ha i åtanke att 
propositionen bl.a. bygger på SOU som är skriven av byggkommissionen vilken tillsattes av 
Sveriges byggindustrier23. Dessa tar upp samma problem som riksskatteverket samt fler därtill 
och påpekar även de att åtgärder måste vidtas. Om vi då skulle tro att riksskatteverket skulle 
ignorera de problem de kan skapa kan man med stor sannolikhet tro att byggkommissionen 
arbetar för branschens bästa. Även om riksskatteverket kan ha andra incitament till åtgärderna 
borde de då också ha samma mål. Detta är som framgår våra egna tankar och ingenting 
bekräftat från annat håll. 

                                                 
21 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”  s.40 och s.313 
22 Wallén, Göran, ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” s.73 
23 www.byggkommisionen.com 
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Litteraturen angående monopol är främst tagen ifrån ”Industrial Organization” vilken 
rekommenderades av nationalekonomiinstitutionen vid Umeå universitet. Då denna bok var 
på engelska kan detta ha medfört att viss informationen försvunnit vid översättning. Den 
litterära källan ifråga kan ha varit lite för komplicerad för våra förkunskaper. Vi har i så stor 
utsträckning som möjligt jämfört denna bok med andra källor. Konkurrens är både taget ifrån 
SOU samt i kurslitteraturen till marknadsföringsmomentet i ”Företagsekonomi  A” finns 
Porters kriterier. Detta gick vi då vidare på och lade upp teorierna från Porters egen bok 
”Konkurrensstrategier”. Samma problem kan finnas med översättning då denna bok inte var 
på originalspråket engelska men vi tror inte att så är fallet. Däremot ligger som vi sa dessa 
kriterier på en grundläggande nivå vilket kan innebära att vissa viktiga teorier om konkurrens 
kan ha missats. 
 
Vi har i så stor utsträckning det är möjligt försökt att använda och jämföra flera olika källor. 
Detta har gjorts främst för att minska risken att någon form av information ska missas. Vi vill 
också öka trovärdigheten för sekundärkällorna genom att hela tiden jämföra materialet vi haft 
tillgängligt med varandra. Om informationen i dessa då stämmer överens minskar risken för 
att den skulle vara otillförlitlig.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som vi anser vara relevanta för studien. 
För att förstå hur omvänd moms fungerar måste kunskap om vanlig moms finnas. Därför 

börjar teorikapitlet med en förklaring av denna. Denna kunskap ger sedan möjlighet att förstå 
hur de svarta systemen fungerar och hur omvänd moms åtgärdar detta problem. Sist har vi 
teorier om konkurrens där vi tar upp vilka problem som kan uppstå då vissa kriterier inte är 

uppfyllda. 
 
 
 

3.1. Mervärdesskatt och omvänd moms 
Två av de viktigaste skatterna är inkomstskatten och mervärdesskatten vilka båda är utsatta 
för omfattande skattefusk inom byggbranschen och som vi nämnt tidigare är det den näst 
största vilket innebär stora förluster för staten och samhället24. Mervärdesskatt eller moms 
som det även kallas är en skatt avsedd att belasta konsumtionen vilket leder till effekter på 
denna genom ökade priser på varor och tjänster. Det är en indirekt skatt vilket betyder att den 
betalas av andra personer än de som kommer att bära den. Mervärdeskattens huvudsyfte är att 
finansiera den offentliga sektorn. Tanken är att näringsidkarna som betalar moms ska drabbas 
så lite som möjligt av detta och istället ska konsumenterna stå för så stor del som möjligt och 
det är då viktigt att handeln mellan näringsidkare blir neutral ur momssynpunkt enligt Peter 
Meltz25. Under produktion eller distribution av en vara eller tjänst i en kedja med olika 
näringsidkare kommer förvärvarens och försäljarens redovisning av ingående respektive 
utgående moms att motsvara varandra och nettoeffekten för staten blir noll26. Momsen är 
konstruerad så att alla i t ex en entreprenadkedja ska debitera utgående moms vid skattepliktig 
omsättning där skatten hela tiden belastas framåt i kedjan för att till slut nå slutkonsumenten. 
Näringsidkarna som köper varor och tjänster där moms ingår har rätt att göra avdrag för 
denna, försäljning och förvärvning av varor sker inklusive moms. Avdraget för den ingående 
momsen sker på den moms som är erlagd på inköpet av en produkt i ett tidigare led och 
beskattningen sker på dennes förädlingsvärde eller mervärde av produkten och detta beräknas 
på varje försäljning och avdrag sker för varje förvärv27. 

                                                 
24 Rabe och Melbi, ”Det svenska skattesystemet” s.32 
25 Melz, Peter, ”Mervärdesskatt” s.13 
26 Ibid s.58 
27 Ibid s.11-18 
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Bilden är tagen ifrån skatteverket. 
 
Näringsidkarnas rätt att dra av den ingående momsen är omedelbar och nettoresultatet i ett 
produktionsled blir noll innan varan hamnat hos konsumenten. Avdragsrätt medges om 
förvärvet kan hänföras till en skattskyldig verksamhet.28 Överstiger den ingående momsen 
den utgående sker en utbetalning ifrån staten på det överstigande beloppet. Viktigt att påpeka 
är att konkurrensen blir snedvriden om konkurrerande varor och tjänster har olika skattesatser 
både utifrån konsumenternas val och också mellan konkurrenterna.29 Redovisningen av den 
ingående och utgående momsen sker för bestämda perioder där den ingående momsen dras av 
för den period tjänsten eller varan förvärvats och motsvarande gäller för den utgående skatten. 
En förutsättning är att redovisningen är korrekt. Skattskyldighet för förskotts och a-
contobetalningar gäller vid varje inbetalning oavsett när varan levereras och detsamma gäller 
för redovisningsskyldigheten med ett viktigt undantag för byggbranschen. Vid bygg- och 
anläggningsentreprenader ges möjlighet att skjuta upp redovisningen till två månader efter att 
det gjorts en slutbesiktning eller liknande.30 
 
Riksskatteverket föreslog i sin rapport två alternativ till att få bukt med skattefusket i 
byggbranschen, entreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet. Entreprenadavdraget 
avslogs men omvänd skattskyldighet började gälla inom byggbranschen den 1 juli 2007.  
 
Omvänd skattskyldighet innebär att det vid fakturering av entreprenadtjänster är den som 
ställer ut en faktura inte tar med den utgående momsen. Denna moms tar mottagaren av 
fakturan istället med i sin deklaration samtidigt som densamma drar av den som ingående 
moms.31 En förutsättning är att fakturamottagaren har full avdragsrätt vilket gör detta till ett 
nollsummespel med momsen gällande entreprenaden.32 Transaktioner med omvänd 
skattskyldighet innebär alltså att det inte görs någon inbetalning av den utgående momsen vid 
entreprenader utan den betalas av den förvärvare vilken inte är ett byggföretag. Denna lag 
gäller inte enbart företag inom byggsektorn utan även de företag som levererar sådana tjänster 

                                                 
28 Melz, Peter, ”Mervärdesskatt” s.62 
29 Ibid s.18 
30 Ibid s.68 
31 RSV Rapport 2002:6 del 3 s.13 
32 Proposition 2005/06:130 s.34 
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fast de egentligen tillhör en annan bransch. Detta för att undvika möjligheten att skattefusket 
fortsätter genom att använda andra företag än byggföretag vid entreprenader.33  
 
Detta system omöjliggör användandet av de svarta system där underentreprenörerna inte 
betalar in sin utgående moms samtidigt som dem vilka köper produkten eller tjänsten gör 
avdrag för sin ingående moms. Ett annat stort problem vilket elimineras är att de stora 
entreprenörerna vilka anställer underentreprenörer inte betalar sina fakturor i tid. Detta blir en 
stor belastning på underentreprenörens betalningsförmåga då de måste redovisa och betala sin 
utgående moms även om ingen betalning skett av fakturan. Med omvänd skattskyldighet 
behöver de inte längre betala denna moms. Problemet med att fakturorna inte betalas åtgärdas 
inte genom detta system.34  
 
Det finns dock några problem som uppstår i samband med införandet av omvänd 
skattskyldighet. Ett problem är att detta blir ett avsteg ifrån ett likartat skattesystem vilket gör 
att beskattningen försvåras. Ett annat är problemet med att veta när denna regel gäller och när 
den inte gäller.35 Varje näringsidkare vilken omsätter den typ av tjänster vilken omfattas av 
lagen samt de som förvärvar dessa måste göra en bedömning vid varje tillfälle. Detta kommer 
sannolikt att medföra en bestående ökning av administrationen samt ändrade 
redovisningsprinciper vilket då medför kostnader för företagen. Enligt lagrådsremissen borde 
de större företagen klara av övergången till den nya lagen bättre. De mindre företagen kan 
klara detta bra också med tanke på det mindre antalet kunder vilket underlättar tillämpning av 
lagen.36  
 
Ett annat problem är likviditetseffekter som uppstår genom detta system för både 
uppdragstagare och uppdragsgivare samt staten. För uppdragsgivarna blir det dock en positiv 
effekt då de inte behöver betala moms till den som levererar produkter eller tjänster alternativt 
ha en ingående moms vilken inte kan dras av direkt. Den som är uppdragstagare drabbas dock 
negativt ur likviditetssynpunkt då denne inte får någon utgående moms betald av 
uppdragsgivaren till sin disponering innan densamma ska vara betald. Men som redan nämnts 
är detta själva poängen med omvänd skattskyldighet men de företag som varit seriösa innan 
drabbas negativt .37 
 
De företag vilka producerar direkt mot en slutkund borde inte drabbas av någon negativ 
likviditetseffekt. Detta gäller t.ex. produktion av bostäder.38 
 
Likviditetseffekter drabbar även staten då det inte sker någon inbetalning av skatt under själva 
entreprenaden utan den betalas in när förvärvet sker av ett annat företag än byggföretag. Detta 
innebär alltså att betalningen av skatten kommer ske senare än normalt där företagen 
samtidigt har rätt till återbetalning av den ingående skatten vid andra förvärv som t ex 
insatsvaror.39 Däremot förekommer redan liknande effekter med anledning av möjligheterna 
att skjuta upp skatten vid förskotts och a-contobetalningar. I slutändan borde effekterna trots 
allt bli positiva för staten då de ökade intäkterna givet att systemet fungerar täcker de nya 
kostnaderna som uppstått.40  
                                                 
33 Proposition 2005/06:130 s. 65 
34 Ibid s.37 
35 SOU 2002:115 s.320 
36 Proposition 2005/06:130 s.62 
37 Ibid s.62 
38 Ibid s.64 
39 Ibid s.60 
40 Ibid s.61 
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Denna typ av lag har redan införts för byggbranschen i bl.a. Tyskland och Österrike. I dessa 
länder visade det sig ha en positiv effekt och de har lämnat en ansökan om att få införa 
omvänd moms på samtliga transaktioner mellan företag.41 Detta har de tillfälligt gett upp då 
de mött hårt motstånd ifrån andra medlemsländer.42 Om det nu visar sig ha en positiv effekt 
även i Sverige kan detta leda till att vi även här driver på frågan om att införa lagen i andra 
branscher. Det krävs tillåtelse ifrån EG att införa lagändringar in skattelagstiftningen då det 
eftersträvas ett enhetligt skattesystem mellan länderna.43   
 
Det kan också tilläggas att omvänd skattskyldighet är ett avsteg ifrån huvudregeln för moms 
där leverantören av en produkt eller tjänst är skattskyldig. 
 

3.2. F-skattsedel 
Innehavandet av en F-skattsedel innebär att den som anlitar en utomstående med F-skattbevis 
inte behöver redovisa och betala källskatt och sociala avgifter. Dessa ska företaget med F-
skattsedeln istället betala själva.44 Det finns ett undantag vilket är när ett företag köper 
arbetskraft vilket då anses vara en slags anställning.45 Enligt rapporten från RSV 2001 kan de 
i princip inte veta vilka som är arbetarna och deras arbetsgivare i byggentreprenaderna. De 
kan på så vis inte veta vem som är ansvarig för skatterna och avgifterna för dem.46 Det blir 
också mycket svårt att ställa Företag C (se stycket entreprenader) ansvarig för arbetskraften då 
företagen under C stödjer sig på sitt F-skattbevis och den effekt den har.47 
 
Kraven för F-Skattsedel är:48 
 

- Bedriver näringsverksamhet eller 
- Avser att bedriva näringsverksamhet samt 
- Att du lämnat in dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter 

 

3.3. Entreprenader 
Det finns tre olika typer av entreprenader. Den första är en s k delad entreprenad där 
byggherren kontrakterar olika entreprenörer vilka under samordning och ledning av denna 
planerar och genomför byggprojektet. Vid generalentreprenad skrivs avtalet med endast en 
entreprenör som har möjlighet att avtala med andra underentreprenörer. I båda dess former av 
entreprenad ligger ansvaret för projektet hos byggherren till skillnad ifrån den sista formen, 
totalentreprenad. Den liknar generalentreprenaden med skillnaden att den entreprenören som 
skriver avtalet med byggherren även har i uppdrag att planlägga arbetet.49 Se bilaga 1. 
 

                                                 
41 KOM/2006/404 
42 www.di.se 
43 Propostiion 2005/06:130 s.22 
44 F-Skattbevis DS 1988:59 s.209 
45 RSV Rapport 2001:9 del 3 s.6 
46 Ibid s.4 
47 Ibid s.9 
48 www.skatteverket.se  
49Liman, Lars-Otto, ”Entreprenad och konsulträtt” s.35-39 
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3.3.1. Marknadens olika aktörer 
Marknadens olika aktörer:50 
 
Beställare 
Det är den person eller företag som ger ut ett uppdrag till en uppdragstagare, Företag A 
 
Företag A 
Första företaget i ledet och har oftast ett välkänt namn på marknaden. Företag A ger i sin tur 
ut uppdrag till ytterligare ett företag för vissa uppgifter, Företag B. 
 
Företag B 
Vissa av de uppgifter som de har åtagit sig ges ut till Företag C. 
 
Företag C 
Detta är ett företag som utåt ger sken av att det är en seriös verksamhet och det är inte 
ovanligt att de har namn som är kända på marknaden. Det kan dock visa sig att de inte har 
tillräckligt med personal för att genomföra de arbetsuppgifter de ådragit sig så de vänder sig 
till Person X vilken kan vara utomstående eller finnas inom företaget för att skaffa svart 
arbetskraft. 
 
Företag D 
Det är Företag D som ser till att dölja förekomsten av svart arbetskraft genom att fakturera 
Företag C för den svarta arbetskraften och intäkterna från dessa bokförs som vanligt i D. Men 
ett sista företag i ledet, Företag E, fakturerar Företag D för att de har lånat personal av dem 
där summan är samma som intäkterna från Företag C. På så vis blir detta ett +/- 0-summespel.  
Detta företag behöver nödvändigtvis finnas med bland aktörerna för att genomföra skattefusk. 
 
Företag E 
Sista företaget i kedjan där alla betalningar omvandlas till kontanter som används för att 
betala den svarta arbetskraften. Eftersom de har en F-skattesedel ska de redovisa moms i sin 
deklaration men eftersom företaget endast existerar en kort stund kommer det aldrig att hända. 
Märker de att myndigheterna visar intresse för dem kommer företaget försvinna medan ett 
nytt företag kommer in och tar över deras verksamhet. 
 

3.3.2. Olika typer av härvor 
Den första typen fungerar på ett enkelt sätt där Företag E fakturerar enbart till Företag C där 
det finns många olika E-företag vilka tar över varandra efter en kort tid. I den vanligaste 
härvan fakturerar E-företagen mer än en arbetsgivare. Med anledning av den korta tid som 
dessa företag existerar får myndigheterna det mycket svårt att kontrollera dessa. 
Verksamheten upphör så fort de märker att myndigheterna börjat intressera sig för företag C 
eller E. Istället anlitar Företag C en annan av de E-företag som finns tillgängliga att ta över 
verksamheten. Den personal som den falska faktureringen avser är i praktiken anställd hos 
Företag C men genom detta system uppstår det som att den är anställd av Företag E. Det finns 
också exempel på härvor där Företag E endast skickar ut falska fakturor med låga belopp för 
att täcka upp t ex övertidsersättning vilket Företag C inte vill betala för. I den sista typen av 
härva får den svarta arbetskraften vara känd och Företag D och E lämnar uppgifter om löner 
och skatt men betalar inte in arbetsgivaravgifterna, avdragen skatt eller moms. I sin 

                                                 
50 RSV Rapport 2001:9 del 1 s.8 
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deklaration tar de anställda upp beloppet och får skatten som dragits av tillgodoräknad. När 
myndigheten kontrollerar dessa företag har de upphört och representeras nu av bulvaner eller 
målvakter. Den svarta arbetskraften vilket i detta fall inte är svart drabbas inte av det negativa 
med svartjobb i denna form av härva.51  
 
Enligt RSV (Riksskatteverket) förekommer svart arbetskraft nästan på varje byggarbete samt 
de större entreprenaderna. Men med anledning av att den svarta arbetskraften uppträder som 
anställda i Företag C blir närvaron av denna svår att upptäcka. För att få möjlighet att redovisa 
moms årsvis i sin deklaration lämnas det många gånger felaktiga uppgifter vilket leder till en 
lång period utan granskning av verksamheten. A- och B-Företagen kan vara villiga att 
undanröja den svarta arbetskraften men kan eller har mycket svårt att lyckas då 
entreprenadkedjan är mycket svår att följa ner till sista företaget.52 
 

3.4. Oligopol och karteller 
Dessa teorier bygger på hur en marknad inte ska fungera. 
 
Oligopol uppstår när företagen försöker komma över problemet som kallas ”prisoner’s 
dilemma.53 
 
”Två fångar sitter i fängelse, och båda har möjlighet att tjalla på varandra eller tiga om allt. 

Om ingen av fångarna tjallar, går båda fria. Om båda tjallar blir de hängda. Men om en 
fånge talar men inte den andra, blir tjallaren inte bara frisläppt utan belönas också för sitt 

besvär. Fångarna får det totalt sett bättre, om de inte alls tjallar. Men var och en av fångarna 
har utifrån egenintresset ännu starkare motiv att tjalla, förutsatt att den andra inte tänker 

likadant.”(Konkurrensstrategier s.101-102) 
 
Betydelsen av denna teori är att om företagen samarbetar gör de båda dugliga vinster men 
agerar en av dem annorlunda kan de göra ännu bättre vinster. Konkurrenterna kan dock vidta 
åtgärder mot denna aktör vilket kan leda till ett s k konkurrenskrig vilket är kostsamt och hela 
branschen blir då lidande. Det är endast möjligt att få resultatet till sin fördel om företaget är 
överlägset de andra företagen.54 Det enklaste sättet att lösa detta problem är att företagen 
tillsammans kommer överens om ett pris men då detta är olagligt så använder sig företagen av 
mer indirekta sätt. 
 
Prissättning kan även uppstå genom att konkurrenterna på marknaden sätter likartade priser 
och inser att priskonkurrens inte är bästa lösningen. I många branscher har detta inte fungerat 
speciellt länge eftersom något företag kan göra stora vinster på avsteg ifrån prissättningen. 
Däremot finns det exempel på branscher som t ex stål och cement där det fungerat en längre 
tid.55 Det finns olika metoder för de olika företagen att sätta samma pris och vi tar upp några. 
Den första är att ha en ledande firma som sätter priset och de andra följer helt enkelt efter. Ett 
problem med detta är att företag utanför denna sammanslutning av företag kan producera och 
sälja mer vilket påverkar företagens försäljning. Om de då producerar mer själva kommer 
priserna också att falla eftersom utbudet är större än efterfrågan.56  

                                                 
51 RSV Rapport 2001:9 del 2 s.4-6 
52 Ibid s.16 
53 Jensen och Waldman, ”Industrial Organization” s.228 
54 Konkurrensstrategier s.102-104 
55 Jensen och Waldman, Industrial Organization s.228 
56 Ibid s.253-255 
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Det krävs alltså att företagen i en kartell måste kunna straffa de företagen som går ifrån 
överenskommelsen i kartellen för att denna ska kunna fungera.57 Företagen har också använt 
sig av prisledarskap där ett eller flera ledarföretag signalerar en prishöjning där de andra 
företagen följer efter. Nackdelen här består i att nyetablerade företag och existerande företag 
kan expandera på de ledande företagens bekostnad.58  
 
Möjligheterna till oligopol beror på hur marknaden är uppbyggd av vissa faktorer. Antalet 
företag på marknaden är en väsentlig faktor av olika anledningar. Risken för bildandet av 
karteller ökar beroende på hur identiska företagen är med varandra samt deras produkter. Ett 
ökande antal företag försvårar också upptäckten av de företag vilka agerar för sitt eget bästa 
samt incitamentet att driva konkurrenskrig blir inte lika allvarligt då en marknad med fler 
företag inte blir lika lidande av ett företags agerande. Mer spridning av företagen påverkar då 
en stor koncentration av företagen är ett incitament till att komma överens om ett pris och låta 
de andra följa efter. Med fler företag ökar svårigheten att få dessa att delta i kartellen och på 
så sätt få den monopolprissättning de strävar efter att hålla och priset liknar mer det som 
skulle gälla vid en konkurrens utan störningar.59  
 
Snabba förändringar i teknologin försvårar för företagen att ingå maskopi med varandra då de 
kan ha helt olika teknologier med olika utbuds och efterfrågekurvor. Ett exempel på en sådan 
industri är dataindustrin. En avstannande eller nedgående efterfrågan är ett incitament till 
karteller då de kan ingå dessa för att försöka rädda företaget. Däremot så är en avtagande 
efterfrågan också ett problem att hålla kartellen igång eftersom försäljningen hela tiden 
minskar. Om efterfrågan är väldigt elastisk försvårar de också samarbetet då en prisökning 
med största sannolikhet kommer att leda till en minskning i produktionen.60 
 

3.5. Konkurrens 
På en marknad med normala konkurrensförutsättningar där det t ex inte finns oligopol och 
karteller tilldelas resurserna på bästa möjliga sätt. På en marknad med fungerande konkurrens 
är det konsumenterna som styr produktionen med hjälp av deras efterfrågebehov samt 
betalningsviljan för detta behov. Det finns ingen marknad som fungerar perfekt med avseende 
på konkurrens men vissa marknader är mer lika än andra.61 
 
Konkurrenssituationen på en marknad beror främst av fem olika faktorer vilka är 
nyetableringshot, rivalitet mellan företagen, substitutionshot, köparnas förhandlingsstyrka och 
leverantörernas förhandlingsstyrka. Företagen inom en bransch försöker skydda sig mot, 
alternativt påverka dessa faktorer. Faktorn etableringshinder kan delas in i olika delar. Den 
första delen är stordriftsfördelar där de etablerade stora företagen har en billigare 
styckkostnad vid tillverkning av produkter. Den som etablerar sig på en marknad blir då 
tvungen att antingen starta en stor verksamhet direkt eller börja litet och arbeta sig upp. Att 
starta ett litet företag innebär således att styckkostnaderna kommer att bli högre och de får 
svårt att konkurrera med de etablerade företagen. Genom vertikal integration där 
produktionen som görs i flera led finns inom ett och samma företag tillkommer ytterligare 

                                                 
57 SOU 2002:115 s.128 
58 Jensen och Waldman, Industrial Organization s.256 
59 SOU 2002:115 s.128 
60 Jensen och Waldman, Industrial Organization s.59 
61 SOU 2002:115 s.114 
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problem. De som etablerar sig på en marknad utan att själva samordna olika led inom 
företaget hamnar då i underläge och blir även beroende av leverantörer. 
 
Produktdifferentiering som etableringshot innebär att de etablerade företagen har kända 
varumärken på marknaden och kunder vilka är trofasta dessa. Nyetableraren kommer att 
drabbas av stora kostnader i försöket att övermanna detta problem vilket är riskabelt då ett 
misslyckat varumärke inte är värt någonting.62 Behov av stora kapitalinsatser försvårar en 
nyetablering och detta problem blir större om satsningen av kapital är osäker eller stora 
engångssatsningar. Att en köpare byter ifrån en leverantör till en annan medför 
omställningskostnader för denne vilka försvårar etableringen. Beroende på hur höga dessa 
kostnader är måste den nyetablerade erbjuda produkter vilka är så pass bra så dessa kostnader 
inte blir ett problem. Till detta kommer att etableraren måste få de olika 
distributionskanalerna att acceptera produkten och sälja den. De redan etablerade företagen 
kan ha arbetat med dessa en lång tid och skapat en relation med dem och även ha avtal vilket 
innebär att distributören endast får använda sig av ett företag.63  
 
Nästa faktor, rivalitet mellan företagen, beror på att ett företag i syfte att förbättra sin situation 
genomför någon slags aktion vilket oftast kommer besvaras av konkurrenterna. Effekten av 
detta kan vara positiv eller negativ för branschen där priskonkurrens är ett exempel där läget 
med största sannolikhet kommer försämras. I en bransch där de är få dominerande företag 
kommer dessa inte att missberäkna varandra och de ledande företagen styr denna bransch.64  
 
Med hot från substitut menas att företagen i en bransch konkurrerar med producenterna av 
dessa substitut genom att om priserna på sina varor blir för höga går kunderna istället över till 
substitutprodukterna.65 Ett substitut är en vara som inte är densamma som originalet men som 
fungerar som en ersättning (substitut) för denna. När det gäller marknaden inom 
byggbranschen har vi svårt att se dessa substituthot då produkterna är svåra att differentiera 
inom bygg- och anläggningssektorn. Det material de använder kan mycket möjligt vara lättare 
att differentiera men då dessa företag inte ingår i en entreprenadkedja omfattas de inte av 
studien.  
 
Köparna har stort inflytande på branschen när de kan jämföra priser och kvalitet och på så sätt 
tvinga de olika konkurrenterna att hela tiden förbättra situationen för dem. Detta är således 
negativt för branschen men positivt för konsumenterna. Detta gäller även för grossister och 
detaljister. Förhandlingsstyrkan leverantörerna innehar beror på deras möjlighet att höja priser 
eller sänka kvalitén på de produkter de levererar. Här gäller dock att leverantörerna inte måste 
tänka på eventuella substitut som köparna kan använda istället.66 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Porter, MichaelKonkurrensstrategier s.30 
63 Ibid s.30-37 
64 Ibid s.37-42 
65 Ibid s.43 
66 Porter, Michael. ”Konkurrensstrategier” s.44-47 
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4. Praktisk metod 
 

Vi ska här gå igenom hur vi gick tillväga praktiskt vid genomförandet av undersökningen. 
Detta kommer att göras ifrån vilket urval vi haft samt accessen till dessa. Detta kommer 

sedan att följas av hur vi föreberedde oss för intervjuerna samt genomförde och bearbetade 
dem. Här kommer även kritik mot dessa primärkällor att tas upp. 

 
 
 

4.1. Urval/Bortfall 
I urvalet ville vi ha med två stora företag samt några mindre. Med stora företag menar vi då 
Skanska samt NCC vilka är mycket stora. Mindre företag blir således företag mindre än dessa 
men inte små företag. Vi ville dock inte ha företag långt ner i kedjan då vi inte tror dessa har 
stor kännedom om marknaden utanför sig egen samt att de många gånger är knutna till en 
större entreprenör. Därför valde vi att gå till dessa direkt då de innehar mer information samt 
även vet vad många av sina underentreprenörer anser i frågorna. 
 
Med anledning av de många olika sektorerna med många olika företag har vi valt att gå efter 
vår handledares förslag. Undantagen är Skanska och NCC vilka vi valde själva då vi även 
ville ha information ifrån marknadens största aktörer.  
 
Då många av företagen inte ställer sig positiva till informationen om lagen ifrån de ansvariga 
valde vi även att ta kontakt med skatteverket i Umeå och Sveriges byggindustrier då företagen 
ifråga inte hade tid för oss. Samtliga urval har skett genom ett bekvämlighetsurval från början 
där intervjuerna utanför Umeå beror på hänvisningar ifrån organisationens kontor.67 
Anledningen till detta har varit tidsbrist eller brist på kunskap. Detta gäller även OF Bygg AB 
vilka vi blev hänvisade till ifrån en konkurrent i Umeå då dessa inte hade tid. 
 
Vid ett par tillfällen fick vi ändra tidpunkten för intervjuerna då det kom upp viktiga möten 
för företagen.  
 
Det blev också ett mindre bortfall då några företag som vi avtalat tid för intervju med inte 
blev med anledningen av tidsbrist. Det trots att vi var flexibla med när och var intervjun skulle 
äga rum. Detta kan ha påverkat urvalet negativt då dessa respondenter kan ha haft annan 
information än respondenterna i studien. Vi lyckades inte heller få till en intervju med ett 
företag vilka hade en mindre positiv syn på införandet av omvänd moms. Detta också p.g.a. 
tidsbrist men om detta beror på lagändringen eller inte kan vi inte svara på. 
 

4.2. Access 
Med access menar vi tillgången till den information som respondenterna besitter. Att denne 
svarar så utförligt som möjligt och inte vinklar eller undanhåller någonting. 
 
Intervjupersonerna har vid alla utom ett intervjutillfälle varit väldigt tillmötesgående och 
försökt i den utsträckning de kan ge så utförliga svar de kan på de flesta frågorna. Däremot 
var vissa av frågorna av sådan karaktär att det kan finnas brister i svaren då ämnet kan ha 

                                                 
67 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s.124 



 24

upplevts som känsligt för företaget. Då vissa personer kunde bli mer ingående på dessa frågor 
efter att vi avslutat intervjun och stängt av bandspelaren stärker denna misstanke. Detta var 
också en anledning till att vi i första hand ville genomföra intervjuerna på plats vilket också 
kan ha varit orsaken till detta fenomen. 
 
De företag där intervjuerna skedde på kontoret var det uppenbart att inspelningsapparaten 
störde intervjun. Detta utmärkte sig i att en person fann det obekvämt att spelas in medan en 
annan koncentrerade sig mycket på att hela tiden befinna sig så nära apparaten som möjligt. 
Han ville gärna luta sig tillbaka i stolen men kom på sig själv och slängde sig fram mot 
apparaten ett flertal gånger. Detta ser vi som att de inte var helt bekväma med situationen 
vilket är att föredra.68 Det här kan också göra att de blir mer försiktiga i sina svar. 
Anledningen till att de gav lite utförligare svar efteråt kan då också bero på att de kände sig 
mer avslappnade med inspelningsapparaten avstängd. 
 
Intervjun med skatteverket skedde utan några som helst problem med inspelningen och vi har 
svårt att tro att skatteverket skulle undanhålla oss någon information. Inte heller att personen 
kände sig obekväm med intervjun. Intervjupersonen gav också intrycket av att vara mycket 
kunnig inom området. 
 

4.3. Inför intervjuerna 
Inför intervjuerna skapade vi två semikonstruerade intervjumallar utifrån vårt teorikapitel 
vilken vi skulle använda som en grund i våra intervjuer med företagen samt skatteverket. 
Samma mall för företagen användes för intervjun med Sveriges byggindustrier med undantag 
för de frågor vilka berör företaget i sig. Frågorna i intervjumallen har vi försökt få så öppna 
som möjligt för att få breda svar, vilka vi kan gå vidare på under själva intervjun beroende på 
svaren som ges. Intervjumanualen första fråga är dock en bekräftelsefråga att vi kommit till 
rätt person då svaret ”nej” på denna skulle göra den resterande intervjun onödig. Till samtliga 
intervjuobjekt frågade vi efter den person vilken hade kunskap om lagen samt byggbranschen 
som marknad. Då vi kommit fram till rätt person gav vi en mer ingående beskrivning av vad 
vi ville veta. Därefter förklarade vi hur intervjun skulle genomföras och dokumenteras samt 
lät dem välja mellan telefon eller på plats då den möjligheten fanns. Alla vi intervjuat har vid 
första kontakten varit mycket trevliga och tillmötesgående. 
 
Då intervjuobjekten ville ta del av intervjumallen innan intervjun skickades denna via E-post 
till den tidigare nämnde och detta skedde vid endast ett tillfälle.  
 
Tyvärr hade många av de vi fick kontakt med inte tid att bli intervjuade. Ibland visade det sig 
även att de inte kunde ställa upp då de helt enkelt inte hade klart för sig vad lagen innebar. 
Det var till stor del dessa företag som inte hade tid för oss men om detta kan bero på just 
lagen eller något annat vet vi tyvärr inte. 
 

4.4. Genomförande av intervjuerna 
Samtliga intervjuer i Umeå genomfördes på deras kontor vilket var önskvärt från båda sidor 
under arbetstid. Båda författarna var närvarande under intervjuerna medan det endast är Björn 
som ställt frågorna. Detta gäller även telefonintervjuerna. Samtliga intervjuer med undantag 
från den första genomfördes med samma intervjumall. Anledningen till detta är att intervjun 
                                                 
68 Wallén, Göran, ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” s.78 
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med Skatteverket gav ytterligare information utifrån vi skapade en fråga till. Denna fråga har 
ställts till företaget i efterhand men då genom mail. Intervjuerna skedde genom att en fråga 
ställdes och sedan fick intervjupersonen svara och eventuella följdfrågor ställdes efteråt för att 
undvika att avbryta svaret. Dessa intervjuer har alla spelats in och sedan transkriberats där vi 
också får möjligheten att gå tillbaka och se på svaren flera gånger. 
 
Denna tabell visar en kort sammanfattning av intervjuerna. 
Intervjuad organisation Titel Datum Längd Tele/Kontor 
V-Schakt Ekonomichef 2007-12-11 20-30 min Kontor 
OF Bygg Ekonomichef 2007-12-19 20-30 min Kontor 
NCC Roads Umeå Ekonomichef 2007-12-12 20-30 min Kontor 
Skanska 1 Ekonomichef 2007-12-17 20-30 min Tele 
Skanska 2 Ekonomichef 2007-12-21 30-40 min Tele 
Skatteverket Skattesektionen/Moms 2007-12-12 20-30 min Kontor 
Byggindustrier Skatteansvarig 2007-12-17 15-20 min Tele 
 
Vi anser att de flesta intervjuerna gick bra angående svaren och det fanns ett stort intresse 
ifrån företagen själva av undersökningen. De ägde alla rum i en tyst och lugn miljö utan några 
störningar utifrån. Tyvärr blev det några tekniska fel i intervjun med Skanska samt att 
intervjun med Sveriges Byggindustrier inte utföll på önskat sätt. Det är svårt att säga exakt 
vad som gick fel men intervjun blev mer en diskussion mellan respondenten samt 
intervjuaren. Då intervjuerna skedde på plats blev det i vissa fall trots uppmaning att tala 
tydligt svårt att höra vad de sa ibland under transkriberingen. Vid ett tillfälle ringde 
respondentens telefon men då denne avsluta samtalet snabbt anser vi inte att detta gav en 
negativ inverkan på intervjun.   
 
Tyvärr var det något fel på telefonerna hos en av respondenterna och det som denna sade 
fastnade inte på bandet. Trots dåligt med tid ställde denne upp på att göra om intervjun vid ett 
senare tillfälle. Vid denna intervju valde vi istället att bekräfta vad vi kommer ihåg att han 
sagt på vissa frågor. 
 

4.5. Bearbetning av intervjuerna 
Intervjuerna blev transkriberade så fort som möjligt efter att intervjun var avklarad vilket 
oftast var dagen därpå. Undantaget är den andra intervjun med Skanska som blev 
transkriberad samma dag. I transkriberingen har vi skrivit ned vad som sagts i intervjuerna 
utan ändring för att undvika merarbete ifall vi skulle behöva gå tillbaka. Vi har inte skickat ut 
några sammanfattningar för godkännande då ingen bett om det samt att vi anser deras svar är 
svåra att misstolka. Detta bekräftas ytterligare anser vi då de flesta svar liknar varandra. 
Misstolkningar undviks i större utsträckning med hjälp av transkriberingen då vi kan läsa 
ordagrant vad som sagts upprepande gånger. Då transkriberingen var klar sammanställdes 
svaren vi fått i empirin. 
 

4.6. Kritik Primärkällor 
Då uppsatsen behandlar olika ämnesområden försvårade detta möjligheten att hitta personer 
med kunskap inom alla områden. Ofta var det så att en person var insatt i omvänd 
skattskyldighet men hade ingen kunskap om byggbranschen i övrigt. Ofta blev svaret när vi 
frågade om de kunde svara på frågor om dessa områden att de tror att de kan göra det. När det 
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gäller de stora företagen spenderades det även en väldig massa tid att komma åt rätt person 
eftersom de i växeln inte hade en aning om vem vi skulle prata med.  
 
Vi kan därför inte vara säkra på att vi alla gånger fått intervjua rätt person då det kan ha 
funnits någon med mer kunskap. Detta var märkbart vid intervjun med Sveriges 
Byggindustrier då det kändes mer som att personen var endast insatt i den juridiska delen och 
inte speciellt i hur marknaden fungerade. Värt att påpeka är att personen ifråga haft tillgång 
till intervjufrågorna i förväg vilket då kan ge intrycket av att denne inte ville svara på dessa 
frågor. Information om den omvända skattskyldighetens effekter utanför företagen visade sig 
bli svåråtkomlig p.g.a. den korta tid den verkat. Många av svaren är också spekulationer då 
dessa berör olagligheter vilka företagen inte ägnat sig åt vad vi vet. 
 
Svaren ifrån intervjun som gjordes två gånger kan ha blivit lidande på så sätt att personen inte 
svarat lika utförligt i en andra intervju. Detta kan bero på att respondenten fått minskat 
intresse för undersökningen eller förtroende för författarna även om det inte märktes. 
Personen som blev intervjuad var märkbart stressad då det var hans sista dag innan semestern. 
Det resulterade i att han var svår att få tag på även om vi avtalat tid men när vi fick tag på 
honom ställde han upp och svarade på våra frågor.   
 
Vid intervjun med skatteverket lade vi märke till att personen ofta tittade på klockan. Efteråt 
visade det sig att det var ett besök inplanerat efter vårat och detta kan ha stressat upp 
respondenten mot slutet då denne försvann väldigt fort då intervjun var avslutad. Vi var dock 
nöjda med intervjun då vi fick många utförliga svar och bekräftelse på det som vi läst om i 
propositionerna. Det skulle sedan visa sig att respondenten på skatteverket hade varit delaktig 
i utbildningen av hur Umeås byggentreprenader ska hantera den nya lagen. Detta är något som 
stärker hans tillförlitlighet. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera en sammanställning av den data vi fått genom 
intervjuerna. Vi har valt presentera dessa individuellt. Detta då vissa av respondenterna 
representerar olika aktörer vilka varit inblandande i frågan om omvänd moms. Dessutom 

representerar de olika företagen olika storlekar på just dessa. I analys och slutsatser kommer 
svaren att sammanfattas  i teman. 

 
 
 

5.1. Intervju med Skatteverket 
Respondenten har under processen med att införa lagen varit mycket aktiv i denna med att 
skaffa information samt att delge information till företagen. 
 
Bakgrunden till införandet av lagen kommer ifrån att branschen under de senaste tio åren 
genomgått en förändring. Förut bestod en entreprenad av en eller två entreprenörer medan de i 
dagsläget kan bestå av upp till tio stycken. I deras undersökning kom det fram att det pågick 
en hel del fusk med momsen längst ner i dessa kedjor. Deras första tanke var då att införa 
något som kallades för entreprenadavdrag. Detta var dock ett mycket krångligt system vilket 
förkastades av byggbranschen och politikerna lyssnade till detta och istället togs förslaget 
med omvänd moms fram.  
 

”Om dem här underentreprenörerna inte fick hantera någon moms då kunde man ju inte 
undanhålla någonting heller” (Åke Holmqvist, Skatteverket Umeå) 

 
Enligt EG ska medlemsländerna ha liknande skattesystem vilket skulle kunna stoppa 
processen. Detta blev dock inget problem då lagen redan införts i just byggbranschen i ett 
flertal länder där den också visat sig ge effekt. Detta är något som var för tidigt att uttala sig 
om i Sverige då lagen varit verkande så kort tid. Det är också för tidigt att säga om de positiva 
effekterna är större för staten än byggbranschen. Det har blivit mer komplicerat arbete för 
skatteverket men vinsten i pengar är ännu ej mätbart.  
 
Respondenten påpekade att det inte var skatteverket som varit mest aktiva i införandet av 
lagen mer än att de påpekade med rapporten att det finns ett problem. Därefter var det i största 
hand politiker som tog över för att åtgärda detta. 
 
Förutom den ökade administrationen tog respondenten upp ett annat intressant exempel. Detta 
var ett misstag i lagstiftningen där de förutom byggbranschen ville få med även 
städbranschen. För att precisera detta använde man sig av Statistiska Centralbyråns (SCB) 
SNI-koder vilka de använder för att föra statistik. Där sa de då att det som låg under 
byggverksamhet omfattades av lagen utan att tänka på att det är av statistiska skäl dessa koder 
finns och inte skattemässiga. Då det finns flera tusen olika koder var det detta som ledde till 
tolkningsproblemen som finns. 
 
”…röjning av buskar vid väg alltså med andra ord du kör med maskin och röjer. Det var en 
sådan här tjänst i SCB:s kod. Röjning av sly vid väg det var en annan typ av tjänst.” (Åke 

Holmqvist, Skatteverket Umeå) 
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Detta problem har nu blivit uppmärksammat och en lag har nu antagits för att ta bort 
anpassningen till SNI-koderna. Detta efter endast ett par månader vilket är ovanligt.  
 
Respondenten upplever att företagen har tagit lagändringen seriöst och gjort så mycket de 
kunnat samt att de själva levererat tillräckligt med information till dessa. Här vet vi inte om 
han syftar på Skatteverket som helhet eller enbart kontoret i Umeå. Däremot tar han upp ett 
exempel på ett informationsmöte för företag i Västerbotten. Detta stärker tron att 
respondenten syftar på endast kontoret i Umeå. Det påpekas också att de inte kan tvinga på 
företagen information utan de måste själva vilja ta del av den. 
 
Angående konkurrensen vågade respondenten inte uttala sig om effekterna mer än att den 
borde ge en positiv effekt. Däremot så tror han inte att den kommer ge någon som helst effekt 
på nyetableringar samt oligopol och karteller.  
 
I framtiden ska det förhoppningsvis ha skett en viss sanering av leden längst ner i 
entreprenadkedjorna. Det är ganska nytt i svensk lagstiftning med lagar vilka riktar sig mot 
vissa branscher men detta kommer vi antagligen se mer av i framtiden. Som exempel utöver 
omvänd moms ges personalliggare vilket infördes för restauranger samt frisörer 2007 vilket 
gett en positiv effekt. EG borde inte bli ett problem om man kan visa att det är för att 
bekämpa brottslighet samt att det inte snedvrider konkurrensen mellan länderna. Svartjobben 
kommer inte att försvinna helt utan det kommer alltid fram andra vägar att gå men det ska 
göras svårare att bedriva svart verksamhet. Respondenten påpekar mer att det är fråga om 
moralen i samhället då det idag är i princip legitimt att jobba svart. Detta är också ett problem 
som följer av att arbetarna är mer rörliga mellan länderna nu än förr i tiden samt den 
högkonjunktur som funnits en tid.  
 

5.2. Intervju med byggindustrier 
Denna intervju gick som vi tidigare nämnt inte så bra och respondenten ifråga gav inte 
speciellt utförliga svar i början av intervjun. Detta var en av två telefonintervjuer. 
 
De förtag vilka drabbas av lagen har blivit tvungna att genomföra åtgärder p g a denna med en 
omläggning av redovisningssystemet. Konkurrenssituationen på marknaden ser respondenten 
som god men att den kommer förbättras då en del av svartarbetet försvinner och företag 
konkurrerar på samma villkor. Angående nyetableringar kan inte respondenten se att det ska 
ge någon effekt. Effekter har inte kunnat ses med anledning av tidsproblemet.  
 
Respondenten påpekade att det är Sveriges Byggindustrier som ska ta fram en ny förteckning 
för att ersätta SNI-koderna, vilket också kommer att underlätta tillämpningen av lagen. Det tas 
även upp att det inte är så stor del av företagen som har problem utan de vet om att det är 
byggverksamhet de sysslar med. Problemen finns hos de företagen med både byggtjänster och 
icke byggtjänster.  
 
När det gäller införandet av lagen anser respondenten att det var dåligt förberett och allting 
gick lite för fort. Om man tittar bakåt borde de ha följt Tysklands exempel där de gjorde upp 
en förteckning innan lagen trädde ikraft.  
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5.3. Intervju med OF Bygg 
Till skillnad från övriga intervjuer var det två respondenter vid denna intervju. Intervjun som 
sådan gick bra men svaren vi fick var långt ifrån utförliga. Anledningen till detta vet vi dock 
inte. Att tänka på är att respondenterna svarar utifrån ett Umeåperspektiv.  
 
Inför införandet av lagen hade flera av de anställda gått kurser ifrån skatteverket samt de som 
tillverkat deras ekonomisystem. Samma ekonomisystem har också ändrats för att fungera med 
omvänd moms. Redovisningen försvårades till en början med administrationen av konton 
samt fakturor där det skett olika tolkningar av vad som gäller omvänd moms och inte. Dessa 
problem har dock minskat med tiden.  
 
Några förändringar på marknaden eller i likviditeten hade de inte märkt någonting av.  
 
Konkurrenssituationen i Umeå ser de som bra med ett flertal stora bolag samt många mindre. 
Användandet av svart arbetskraft samt svarta system ser de som ett storstadsproblem och tror 
inte att dessa existerar i Umeå. De tror inte heller att konkurrensen eller nyetableringar kan 
förbättras i Umeå med hjälp av den nya lagen.  
 
När de väljer ut företag till sina entreprenader beror det självklart på vilken typ av entreprenad 
det är. Oftast är det dock priset som avgör vilka som anlitas.  
 
I framtiden vill de se en minskning av de svarta systemen då dessa inte är bra för 
konkurrensen och branschens anseende och ser denna lag som ett bra steg mot detta. Utöver 
omvänd moms skulle de också gärna se en hårdare koll av de personer vilka gått i konkurs. 
Detta för att förhindra dessa att starta nya bolag då det oftast är samma personer som 
återkommer inom den svarta sektorn.  
 
Respondenterna ser mycket positivt på den hjälp de fått ifrån skatteverket i Umeå vilket var 
ifrån den person vi intervjuade. Denne hade hjälpt dem att se lagen utifrån ett praktiskt 
perspektiv och inte följa lagen fullt ut den första tiden då det var mycket problem. Mycket var 
svårt att förutse och vissa saker är ännu inte helt klara. De ser Sveriges Byggindustriers 
förteckning som ett positivt steg för att underlätta tillämpningen.  
 

5.4. Intervju med V-Schakt 
Intervjun med V-Schakt var våran första intervju där både vi och respondenten kändes lite 
nervösa. Detta är också ett Umeåföretag men med inriktning på uthyrning av maskiner. 
 
V-Schakt har blivit tvungna att genomföra främst två åtgärder med anledning av lagen med 
omvänd moms. Det första är deras arbetssätt som då de förutom sig själva vilka de vet 
omfattas av lagen även måste veta vilka kunder som gör det. Gränsdragningsproblematik har 
funnits och kommer antagligen alltid att finnas men i det stora hela fungerar det bra. I svaret 
på mailet vi fick ifrån V-Schakt svarade de att de tror att tillämpningen av lagen kan 
underlättas med den nya förteckningen. Det andra är att de blivit tvungna att ändra sina 
affärssystem. De tycker inte att det försvårat redovisningen nämnvärt utan det är bara 
momsredovisningen som förändrats lite.  Dock så har de märkt en skillnad i likviditeten då de 
inte längre har momsen ifrån sina kunder att spela med innan den ska betalas in till staten.  
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Respondenten tar också upp att många av de mindre entreprenörerna de har knutna till sig 
efter lagändringen lagt över hela sin ekonomi till en revisor. Detta gör de då de inte längre kan 
se det möjligt att sköta den själv då de inte vet hur de ska tillämpa lagen. 
 
Det påpekades också att dem var ett mindre företag vilka hade ofta återkommande kunder. 
Detta tillsammans med deras ekonomisystem underlättar tillämpningen av lagen då en 
återkommande kund redan är förberedd för omvänd moms i deras system. 
 
På frågan om användandet av svart arbetskraft svarar han enbart att de hörde någon siffra 
ifrån Riksskatteverket ifrån en undersökning. Många kommer antagligen att hitta vägar runt 
denna lag men det försvårar användandet av svarta system samt svart arbetskraft. Om de sett 
eller misstänkt själva någon gång att det funnits i ett bygge de varit delaktiga i kunde han inte 
svara på men trodde att så var fallet. 
 
”Jag är övertygad om att det säkert funnits misstankar och konstigt vore det annars” (Tomas 

Andersson, Ekonomichef V-Schakt) 
 
Respondenten har inte märkt av någon förändring på marknaden ännu men är övertygad om 
att konkurrensen kan förbättras med den nya lagen. Det påpekas också att nyetableringarna 
kan komma att öka då fler kommer att våga ge sig in i byggbranschen. Tidigare kan de ha 
tvekat p.g.a. dess dåliga rykte som en oren marknad. När det gäller oligopol och karteller 
kommer effekterna att utebli eller bli minimala då de företag som man vill komma åt med 
lagen antagligen inte har som syfte att växa och bli stora.  
 
I framtiden hoppas respondenten att den gett den effekt den är avsedd att ge på skattefusket 
och att branschen på så vis blir renare. Även om den medfört problem så ställer man sig i det 
stora hela positiv till lagen. De ärliga får tillbaka i slutändan om konkurrensen med de svarta 
företagen försvinner. 
  
Utöver gränsdragningsproblematiken vilket oftast löstes genom att ta en diskussion med 
kunden togs det även upp att skatteverket inte hade klart för sig alla gånger vad som gällde. 
V-Schakt kan få ett svar medan kunden kunde få ett annat när det gällde samma tjänst.         
V-Schakt ser detta som ett övergångsproblem medan många av deras underentreprenörer 
önskat att lagen aldrig införts. Problemet med skatteverket har också minskat med tiden. De 
har även märkt på deras kunder att problemen minskat ju längre tid lagen varit verkande.  
 
Att det skulle finnas något alternativ till omvänd moms kan inte ses samtidigt som de är 
ganska nöjda med densamma. Det är mest informationsbristen som föranlett de problem som 
uppstått i starten men övergångsproblem finns alltid. Många företag har inte läst eller brytt sig 
om den information som funnits samtidigt som det varit klart vilka tjänster och företag som 
omfattas av lagen.  
 

5.5. Intervju med NCC Roads 
Denna intervju är med NCC:s avdelning för vägar, asfalt, kross och spräng i Umeå. Många av 
svaren gäller dock för hela NCC i Sverige vilket är ett av dom två riktigt stora företagen i 
undersökningen. NCC tillsammans med andra stora byggföretag är några som varit drivande i 
frågan om omvänd moms. 
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NCC tillsatte en projektgrupp hösten 2006 redan innan lagen antagits vilka jobbade bl.a. med 
att anpassa systemen. Denna grupp bestod av 10 personer där respondenten var en av dessa. 
Det visade sig svårt att klargöra exakt hur lagen fungerar och det har varit mycket oklarheter 
och att få fram utbildningsmaterial har varit ett stort arbete. Detta utbildningsmaterial har 
sedan använts för att utbilda t ex kontorister. KPMG har även de hjälpt till att ta fram detta 
material. Platscheferna har utbildats av respondenten enligt intervjun.  
 
Redovisningen har försvårats framförallt då gränsdragningsproblematiken kommer in och 
osäkerheten om hur fakturorna ska se ut. Om detta kan underlättas genom den nya 
förteckningen verkade inte vara något respondenten kunde svara på. Att det skulle ha skett 
någon förändring i likviditeten kunde de inte heller svara på men det beror på deras storlek. 
Någon förändring på marknaden är som tidigare för tidigt att kunna utläsa. 
 
Respondenten påpekar att svarta system är ett storstadsproblem i stor utsträckning och är inte 
lika utbrett här men det kan förekomma. Däremot kan det säkerligen förekomma mycket 
svartjobb.  
 
Konkurrensen ser respondenten som god med oftast fyra till fem stora företag som 
konkurrerar med varandra samt mindre företag vid leveranser som kan konkurrera. Värt att 
påpeka är att detta gäller asfalt och kross. Att konkurrensen skulle förbättras är inte troligt mer 
än möjligen storstäderna för NCC totalt. Att lagen skulle stimulera till nyetableringar ser 
respondenten inte heller som en effekt då momsen är ett nollsummespel mellan företagen och 
de som vill starta ett företag hindras inte av dess anseende. Karteller kommer antagligen inte 
bildas igen då den som fanns för ett tag sedan inom just asfalt har blivit ett avskräckande 
exempel. Respondenten har även svårt att se att det skulle bli några effekter på den tekniska 
utvecklingen.  
 
I framtiden tros effekterna bli att lite oseriösa företag kommer att försvinna samt mer pengar 
in till staten. 
 
Respondenten upplever att skatteverket inte varit tillräckligt tydliga i vilka tjänster som 
omfattas av lagen vilket medfört problem i vissa delar av deras verksamhet. Detta borde ha 
varit klart innan lagen trädde ikraft. Problemet med olika svar på olika kontor har upplevts 
även här men de ser det som ett stort problem. Detta ser de som ett övergångsproblem som 
minskat ju längre tiden förflutit och tycker det har gått relativt smärtfritt. 
 
Helt positiva till skatteverkets agerande är de alltså inte men påpekar att det är inte bara de 
som varit drivande i denna fråga utan också många byggföretag. Incitamentet att driva in de 
momspengar som försvinner kan ha påverkat processen men det är inte det som styrt det hela. 
Det svåra med lagen blir i början med gränsdragningsproblematiken och respondenten 
efterlyser omvänd moms på alla tjänster men är medveten om problemet med EG. Någon 
annan åtgärd tas inte upp som förslag.  
 

5.6. Intervju med Skanska 
Denna var den andra intervjun som genomfördes över telefon och är vårat andra verkligt stora 
företag i undersökningen. 
 
Skanska har anpassat sina system för att kunna hantera den omvända momsen samt utbildat 
de anställda som har kontakt med kunderna så de ska kunna avgöra om lagen gäller eller inte. 



 32

Detta arbete varade i ungefär ett halvår och var intensivt. Totalt sett har det anställts eller 
utbildats 1200 personer med anledning av att momsen inte längre enbart kan hanteras av 
ekonomiavdelningen då varje fall ska bedömas separat. Detta arbete är då för att bredda 
kunskapen inom företagen ifrån ekonomiavdelningen ut till projekt- och distriktschefer samt 
de vilka hanterar fakturorna. Dessa utbildningars syfte är att hjälpa dem kunna avgöra när 
omvänd moms gäller och inte, vilket alltså är gränsdragningsproblem. De ser detta som ett 
övergångsproblem som vid de flesta förändringar där den första tiden alltid är jobbigare och 
detta har säkerligen lagt sig efter ungefär ett år. Mer tid till administration kommer man aldrig 
kunna undvika men det ses som ett litet pris att betala om effekter blir de rätta. 
 
Redovisningen har blivit krångligare då det krävs mer avstämningar samt analyser och mer 
arbete inom momsredovisningen totalt. Detta kommer att fortsätta så länge momsen fungerar 
på detta sätt. Den stora mängden transaktioner gör det mycket svårt för dem att kolla vilka 
som är felaktiga vilket inte ett bra ekonomisystem kan hjälpa då försäkringen att det görs rätt 
ligger i bedömningarna hos enskilda individer. Likviditeten har inte påverkats vad de kunnat 
utläsa och en förklaring kan vara deras storlek. 
 
Att byta ut SNI-koderna mot den andra förteckningen är dock något respondenten inte tror 
kommer att underlätta tillämpningen av lagen. De har varit nöjda med dessa och sett dem som 
en bra vägledning även om de inte ser dem som felfria. Däremot vet de inte hur den nya 
förteckningen kommer se ut och vet därför inte om den kommer underlätta ytterligare.  
 
Användandet av svart arbetskraft och svarta system är Skanska mycket väl medvetna om och 
ser lagen som ett bra steg i riktningen att komma åt detta problem men inte som en lösning på 
det. Skanska skulle gärna se flera åtgärder t ex att Skatteverket får större möjligheter att 
bekämpa problemet bl.a. genom oanmälda besök på arbetsplatser. Skanska själva har försökt 
att bekämpa problemet på sina egna arbetsplatser med etikutbildningar och kontroll av tider 
men det har ändå hänt att de blivit indragna i olika härvor. Att problemet med svarta företag 
skulle vara ett storstadsproblem tar respondenten avstånd ifrån även om problemen kanske 
inte märks på samma sätt i småstäderna. 
 
De upplever också en snedvridning av konkurrensen där skillnaden ligger i att företagen de 
konkurrerar med inte betalar moms vilket ofta gäller mindre speciella jobb. Där blir ofta 
seriösa företag som Skanska utslagna av de oseriösa företagen samt köparna som inte har 
problem med att köpa denna typ av arbetskraft. Detta gör konkurrensen ännu svårare då 
Skanska ha kostnadsnackdelar p.g.a. deras storlek mot mindre företag och detta försvårar 
konkurrensen ytterligare. Konkurrensen tros kunna förbättras med den nya lagen då dessa små 
oseriösa företag tas bort samt att det även kan locka utländska aktörer till den svenska 
marknaden om ryktet förbättras. Det är också på detta sätt fåtalsdominansen kan bekämpas då 
redan stora utländska aktörer kan tänka sig att etablera sig här och konkurrera med de svenska 
företagen. I extremfall kan också tänkas att medelstora företag växer och kan börja konkurrera 
på allvar med de riktigt stora företagen men detta är då på mycket lång sikt. Nyetableringar av 
svenska företag kan också komma att öka då de oseriösa företagen förhoppningsvis trängs 
bort vilket ger utrymme för seriösa aktörer att etablera sig. De har själva valt att dra sig ur 
branscher där de inte haft stöd för sina värderingar och Rysslands byggbransch togs då upp 
som exempel. 
 
Omvänd moms ses som ett första steg i rätt riktning med förhoppningen att det kommer flera 
åtgärder. Även om det kommit mycket negativt med lagen väger fortfarande fördelarna över. 
Det ger också en mycket värdefull signaleffekt att någonting är fel och att åtgärder måste 
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vidtas för att åtgärda detta. Att detta kommer ifrån myndigheterna ger också deras egna arbete 
mot problemet extra kraft.  
 
Inför införandet hade respondenten uppfattningen att lagen inte var tillräckligt genomarbetad 
med många frågor. Dessa gäller framför allt gränsdragningen. Det gick inte ta reda på vad 
som kommer att gälla eller ens vad som är troligt. Därför har företagen ofta själva försökt 
tolka lagen vilket blev mycket tungt och ännu svårare när någonting inte blev som de tolkat. 
Även här har de fått olika svar ifrån olika handläggare och övergången till den nya lagen hade 
underlättats om den varit mer förberedd. 
 

”Det är ju svårt att anpassa sig till en lag om myndighetsutövaren inte vet vad de vill” 
 
Det har även varit så att personal på skatteverket hänvisat till Skanskas personal för att få 
hjälp med momsfrågor. 
 
I urvalsprocessen har de stöd i sina datasystem där de utvärderar sina leverantörer. I denna 
finns bl.a. kreditupplysningar och anmärkningar hos kronofogden eller skatteverket. På så sätt 
kan de undvika att oseriösa företag används i sina entreprenaduppdrag. De jobbar intensivt 
med sina olika chefer att anta företagets värderingar och etiska grund och få dem att förstå att 
svartjobb inte är acceptabelt. 
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6. Analys 
I analysen kommer vi att bearbeta empirin och koppla denna till vår teori. Detta för att få en 
djupare förståelse om vad effekterna blev för företagen och varför. Presentationen kommer 

att bestå av att vi analyserar problemen vid införandet, svartjobb och svarta system, 
konkurrens, oligopol och karteller och slutligen vad lagen betyder för framtiden. Analysen 

kommer vara grunden för slutsatsen i kommande kapitel. 
 
 

6.1. Problem och åtgärder vid införandet av lagen 
Samtliga företag har blivit tvungna att genomföra åtgärder i olika former. Att företagen skulle 
ha problem med att tillämpa lagen visade sig bli ett stort problem. Nästan alla respondenter 
har sagt sig ha haft mycket stora problem med detta när lagen trädde ikraft. Det var också 
samma respondenter som varit missnöjda med hur Skatteverket förberett sig för lagändringen. 
Detta gäller då hur de förberett sig själva över hela riket då det visat sig att företagen får olika 
svar beroende på vilket kontor de pratade med.69  
 
I ett fall visade det sig också att det kunde skilja sig mellan olika handläggare på samma 
ställe. Att de större företagen skulle klara övergången bättre stämmer ganska bra om man ska 
jämföra tiden problemen funnits och storleken. De problem som funnits har minskat ju längre 
tiden gått hos samtliga. Därmed kan man då säga att de större företagen klarat sig bättre då de 
har en större kundkrets samt en större organisation vilka måste fungera med lagen. Sedan tog 
Skanska upp att det är i många fall de större företagen som hjälpt de mindre med 
tillämpningen av lagen.70  
 
V-Schakt har klarat övergången bra med hjälp av uppdatering av ekonomisystemet samt de 
färre och återkommande transaktionerna de har. Detta stärker teorin om att mindre företag 
skulle kunna klara sig bra med tanke på dessa anledningar. OF Bygg var den enda 
respondenten som ställde sig helt positiv till informationen de fått ifrån Skatteverket. 
Dessutom uppfattade vi det som att de ansåg att övergången varit ganska smidig. Alla de 
övriga respondenterna har varit kritiska till hur Skatteverket agerat i denna fråga inkluderat 
dem själva.  
 
Då problemen med tillämpningen minskat med tiden kan man dra slutsatsen att mycket att 
detta är ett övergångsproblem. Vissa av dem har knappt några i dagsläget medan andra kan 
märka av det ibland men de har upplevt en kraftig minskning. 
 
Troligtvis kommer arbetet att förenklas och gå smidigare när den nya förteckningen kommer 
enligt samtliga sex svarspersoner. Samtliga företag har också blivit tvungna att förändra sina 
ekonomisystem för att de ska kunna fungera med den nya momsen. Utöver detta har de också 
genomgått utbildningar där Skanska anställt folk att syssla med detta och NCC 
specialutbildade 10 personer inom företaget. De har dessutom fått hjälp utifrån av KPMG. 
Båda dessa genomförde detta i syfte att förbereda anställda inom företaget på omställningen 
som skulle komma. OF Bygg nöjde sig med utbildningen de fick av skatteverket och V-
Schakt tog inte upp denna del alls. 
 
                                                 
69 SOU 2002:115 s.320 
70 Proposition 2005/06:130 s.62 
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En försämring i likviditeten har inte uppmärksammats hos mer än en av dem vilket var det 
mindre av dem, V-Schakt. De mindre företagen kan ha varit mer beroende av den moms de 
tidigare fått ett antal dagar innan den ska betalas till staten men nu inte ser alls. 
De övriga företagen är två av Sveriges största med mycket pengar att spela med och de tredje 
är ett av Umeås största inom husbyggnad. Dessutom sysslar de med husbyggnad vilket var en 
del av branschen som kunde slippa det här problemet.71 
 

6.2. Svartjobb och svarta system 
Att svarta företag enbart skulle vara ett storstadsproblem är det delade meningar om. OF Bygg 
tror att så är fallet. Skanska och NCC påpekar att användandet av svarta system är mer ett 
stortstadsproblem medan användandet av svart arbetskraft förekommer överallt. V-Schakt sa 
ingenting mer om detta mer än vad han hade läst i riksskatteverkets rapport. Däremot var han 
övertygad om att det funnits misstankar om svarta företag som ingått i samma entreprenader 
som V-Schakt. Detta betyder inte att de använde svart arbetskraft utan ett annat företag som 
anlitats av samma uppdragsgivare.  
 
NCC och Skanska vilka ofta är s.k. A- och B-Företag är angelägna om att få bort det här 
problemet och har själva varit drivande i denna fråga.72 Efter införandet med omvänd moms 
kommer inget företag att betala in någon utgående moms och inget företag får heller tillbaka 
någon ingående moms. På så sätt kommer sannolikt många oseriösa företag att försvinna 
enligt samtliga respondenter då möjligheten att fuska med momsen försvinner. Att allt ska 
försvinna är dock rent önsketänkande. 
 

6.3. Konkurrens, Oligopol och karteller 
Av de fem olika faktorerna som påverkar konkurrensen är det svårt att se några 
substitutionshot då produkterna liknar varandra. Ett hus är ett hus och asfalt är asfalt.73  
 
Rivaliteten mellan företagen kan man kanske anta inte är lika stor som på andra marknader då 
företagen många gånger arbetar tillsammans i dessa entreprenadkedjor. Det finns också 
exempel där företagen samarbetar med varandra vilket säkerligen påverkar rivaliteten mellan 
dem. Finns det då kanske inget eller enstaka företag utöver dessa kan konkurrensen komma 
att snedvridas. Detta problem blir större ju större företag man tittar på. T.ex. är OF Bygg ett 
av endast få företag i Umeå som har möjlighet att anta större entreprenader.74  
 
På detta sätt blir det också svårt för kunderna att titta på alternativ till dessa då de är de enda 
tillgängliga. Detta underlättas inte heller av att många företag bygger under egen ledning för 
att sedan sälja vidare t.ex. ett hyreshus själva. Om någon då vill köpa ett hyreshus finns det 
säkerligen inte så många andra att välja på.75 
 
Samtidigt finns problemet med de vertikala integrationerna i företaget där leverantörernas 
förhandlingsstyrka tas bort. Det är också svårt för köparna att förhandla om priset då det inte 
är någonting inom byggbranschen som massproduceras av olika tillverkare så de kan jämföra 
priser mellan dessa.  
                                                 
71 Proposition 2005/06:130 s.60-61 
72 RSV Rapport 2001:9 del 2 s.4-6 
73 Porter, Michael ”Konkurrensstrategier” s.43 
74 Ibid s.37-42 
75 Ibid s.44-47 
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Detta ger då att den största bidragande faktorn till en ökad konkurrens inom byggbranschen 
blir nyetableringar då det är den mest troliga effekten av lagen. Flera av respondenterna har 
också sagt att dessa kan öka framför allt då branschens anseende ökar men också då de 
oseriösa företagen försvinner öppnar det för nya aktörer. De stora företagen har dock 
stordriftsfördelar i den mening att små företag inte kan upphandla vissa byggprojekt då de inte 
har de resurser som krävs för detta.  
 
Dessa nyetableringar kommer då att främja konkurrensen bland småföretagen till att börja 
med men på längre sikt kan de växa och konkurrera med allt större företag. Konkurrensen 
mellan småföretagen främjas också av att det oftast inte är stora företag som använder sig av 
svarta system. När dessa då försvinner kan konkurrensen bli ännu bättre.  
 
Flera av de faktorer vilka möjliggör bildandet av karteller finns inom byggbranschen. 
Koncentrationsproblem finns inom flera delar av byggbranschen som t.ex. betong, cement och 
asfalt. Just inom asfalt har det existerat en kartell där nio företag blev stämda 2003. De företag 
vilka styrde i denna var de tre stora, NCC, Skanska och Peab samt Vägverket. Dessa tre kan 
man säga är identiska med varandra samt produkten asfalt är svår att differentiera mellan 
företagen. Det blir också mycket lätt att se om något företag skulle gå ifrån det som planerats 
eftersom de enbart är tre stycken.76 Respondenten ifrån NCC påpekar dock att upptäckten av 
kartellen med den efterföljande stämningen kommer att avskräcka ifrån att detta händer igen.  
 
Det största problemet borde vara företagens och produkternas identitet. I många fall liknar 
dessa varandra utan någon större skillnad mellan dem. En spridning av företagen är att önska 
då en koncentration av dem ger incitament till att komma överens om priser. Dock så har 
många av de delar av marknaden med fåtalsdominans väldigt höga inträdes- och 
utträdesbarriärer vilket försvårar etableringen av nya företag inom dessa. Detta minskar 
konkurrensen samt ökar incitamenten till karteller. Detta är också någonting som samtliga 
respondenter är överens om att omvänd moms inte kommer att kunna påverka i någon större 
utsträckning. Det är svårt att se att det skulle bli någon nyetablering av företag som skulle 
kunna börja konkurrera med dessa jättar. 
 
Det som skulle kunna hända är att större aktörer ifrån utlandet etablerar sig i Sverige och på så 
sätt kan konkurrera med de stora företagen direkt vilket också var något Skanska tog upp. De 
har själva valt att undvika orena marknader där de tog Ryssland som exempel. 
 

6.4. Framtiden 
Samtliga respondenter vill i framtiden se att de svarta systemen och arbetskraften tas bort 
ifrån marknaden. Förhoppningarna är att lagändringen genom att ta bort momsen ifrån de 
oseriösa företagen lyckas med detta. Företagen vill att Skatteverket ska presentera vad lagen 
gett för effekter. Alla står bakom förslaget men vill se att den ger effekt då den orsakat en hel 
del problem för många företag. De hoppas på så sätt få tillbaka på merarbetet det skapat 
genom en renare bransch att vara verksam i.  
 
Några av respondenterna tar också upp att de gärna skulle se flera åtgärder av den här typen. 
Med det menar de då åtgärder mot en viss typ av bransch och detta gäller då inte enbart 

                                                 
76 SOU 2002:115 s.128 
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byggbranschen utan alla branscher som har dessa problem.77 Om effekterna av lagändring blir 
tillräckligt positiva kan den även komma att gälla andra branscher. Det är redan bevisat att 
den är till för att bekämpa ekonomisk brottslighet så det borde vara relativt enkelt att driva 
igenom det förslaget hos EG. Det kan även öppna upp för andra åtgärder mot brottsligheten 
bara de inte snedvrider konkurrensen mellan medlemsländerna. 
 
Framförallt Skatteverket och Skanska tror att omvänd moms kan leda till ytterligare åtgärder 
för att komma åt den svarta arbetskraften inom byggbranschen men också i övriga branscher. 
De tar även upp vikten av etik och moral som en viktig faktor för att bekämpa svartarbeten. 
 
 
 
 

                                                 
77 KOM/2006/404 
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7. Slutsatser 
 

Här ska vi nu ta upp våra slutsatser ifrån undersökningen där vi ska svara på våran 
problemformulering. Vi har valt att ställa upp med samma teman som i analys och empiri. 

 
Hur upplever aktörerna att byggbranschen ser ut och vad har lagen omvänd moms gett för 

effekter på denna samt företagen nu och i framtiden? 
 
 
 

7.1. Problem och åtgärder vid införandet av lagen 
Byggbranschen är uppenbarligen en bransch som tidigare haft mycket stora problem med 
svarta system och svart arbetskraft. Detta är något som företagen inom denna bransch varit väl 
medvetna om och nu börjat kräva åtgärder mot detta. Att staten förlorade väldigt mycket 
pengar på detta tror vi kan ha påskyndat denna process. De kan ha drabbats lite av panik när 
de insåg hur stort detta problem var. Detta kan också ha varit en anledning till varför 
Skatteverket var så dåligt förberedda på vissa ställen. Om de hade funnits mer tid att 
förbereda sig på övergången, d.v.s. ha en klar plan på vad som kommer att hända och hur det 
ska tillämpas kan denna övergång med stor sannolikhet kunnat genomföras smidigare. Som vi 
uppfattat det har många företag blivit tvungna att på egen hand tolka lagen och hur den ska 
tillämpas.  
 
Många företag tror vi också har fått hjälp av de större företagen att tillämpa lagen vilket säkert 
bidragit till att de klarat sig bra. Det var endast ett av alla de företag vi pratat med totalt som 
ställde sig väldigt positiva till hur övergången hade skett. De respondenter vi har intervjuat 
har klarat denna övergång relativt smärtfritt och ser det mesta som just ett övergångsproblem 
vilket är oundvikligt. Det finns dock exempel på företag där de fortfarande har stora problem 
att tillämpa lagen. Flera stycken mindre företag har helt och hållet lämnat över hela 
hanteringen av ekonomin på någon utomstående revisor. Detta ser vi som något mycket 
negativt då företagen inte kan klara av att hantera sin ekonomiska administration själv. 
Förhoppningsvis kan detta förbättras då Skatteverket blir bättre på att hjälpa företagen. Även 
den nya förteckningen ifrån Sveriges Byggindustrier kan hjälpa till med att tillämpa lagen. Då 
går man ifrån SNI-koderna som är uppbyggda av statistiska skäl till något som är uppbyggt 
efter hur lagen ska tillämpas. 
 
En ökning av administrationen har skett samt att de måste göra om sina ekonomisystem för att 
passa med den nya lagen. Den senare är en engångshändelse medan det andra tror vi kommer 
att finnas kvar för alltid. Dock uppfattar vi det som att alla företag ser detta som någonting de 
kan tolerera för att komma åt problemen. Även företagen vilka hade stora problem med detta 
som tyvärr inte kunde ställa upp på intervju sa sig stå bakom förslaget då de anser det mycket 
viktigt att åtgärda detta. 
 
Större företag inom byggbranschen har inte märkt av någon effekt på likviditeten över huvud 
taget. När det gäller de mindre företagen kan det mycket väl vara så även om vi inte märkt att 
någon större effekt bland dem.  
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7.2. Svarta system och svart arbetskraft 
Vi tror inte att problemen enbart finns i storstäderna utan dessa existerar även utanför dessa. 
Däremot kan de säkert vara som några respondenter tog upp att problemen med svarta system 
är större i storstäderna. Anledning till det tror vi kan vara att det byggs mer i dessa samt att de 
svarta systemen används av den organiserade brottsligheten i stor utsträckning. Denna tror vi 
är större i storstäderna och inte lika utbredd utanför dessa. Dessutom kan det vara lättare att få 
fram den arbetskraft som behövs för att driva dessa svarta företag i t.ex. Stockholm. Företagen 
som är verksamma inom denna bransch är mycket väl medvetna om detta problem medan vi 
är av uppfattningen att det endast är ett fåtal som försökt göra någonting åt det. Det är främst 
de större företagen som drivit denna fråga men möjligen är det så att det är endast de som 
lyckats fånga uppmärksamheten. Som vi ser det är alla seriösa företag angelägna om att få 
bort de oseriösa företagen. En annan förklaring kan vara att många tror att det är ett 
storstadsproblem. 
 
En effekt som vi ser är att omvänd moms kommer att rensa ut en hel del av de svarta 
systemen. Detta med den enkla förklaringen att får de ingen moms att fuska med kan de inte 
fuska med momsen. Att det fungerat i andra länder bidrar också stort till vår tro. Det kommer 
säkert att finnas fall där de hittat något sätt att gå runt det här men det försvårar processen och 
många kommer då att försvinna. Svartjobben anser vi också kommer att minska men inte i 
lika stor utsträckning. Det kommer alltid att finnas de som vill betala svart och de som är 
villiga att arbeta svart. De svartjobb som vi ser kan bli bortrensade är de där arbetarna har 
uppträtt som anställda i ett företag i en entreprenadkedja.   
 

7.3. Konkurrens och Oligopol/Karteller 
Vi tror att om lagen får den effekt den är avsedd för kan konkurrensen förbättras avsevärt 
bland mindre företag. Ett ökat antal nyetableringar kommer säkerligen att ske främst som vi 
kan se det p.g.a. två anledningar. Den första är att vi tror det finns personer vilka varit 
intresserade av att etablera sig men undvikit det då de inte vill konkurrera med de oseriösa 
företagen. De är medvetna om detta problem då de säkert jobbat inom branschen innan. Den 
andra anledningen är att om de oseriösa företagen försvinner tror vi inte att det blir mindre 
jobb på marknaden. Detta ger då att någon måste fylla deras plats och detta kan ge en ökning 
av företag och nyanställningar hos redan etablerade företag.  
 
Den fåtalsdominans som finns inom vissa segment har vi svårt att se ska kunna förbättras. De 
företag som finns inom dessa områden är så pass stora att det inte finns något företag som kan 
utmana dem. För att illustrera denna poäng bättre följer nedan en uppställning av de fem 
största företagen inom byggbranschen 2006.  
 

Företag 
Omsättning 
(Sverige) Anställda

Skanska 26743 mkr 10631 
NCC 28134 mkr 10611 
Peab 22922 mkr 9420 
JM 9392  mkr 1943 
Vägverket 
Produktion 6679  mkr  2404 
(www.bygg.org) 
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Dessa företag med undantag för Vägverket är verksamma inom flera olika segment av 
byggbranschen. Till detta kommer då att de istället för att anlita leverantörer använder sig av 
vertikal integration för att tillverka materialet de behöver. Det man kan se här är att de tre 
största ligger i en klass för sig med ett stort steg ner till den fjärde vilken fortfarande ligger 
långt ifrån de företag som följer efter Vägverket. Det blir därför mycket svårt att komma åt 
det koncentrationsproblem som finns. Vi vet inte hur rivaliteten är mellan dessa företag men 
vi tror inte att den är speciellt utbredd bland dessa. De är så få till antalet samt att de har vad 
vi vet samarbetat med varandra. Att ett företag skulle växa fram till att konkurrera med dem 
anser vi är omöjligt om man ser på dessa siffror.  
 
Det enda vi kan se som en möjlighet är att det kan etablera sig större företag ifrån utlandet 
som direkt kan konkurrera med de större företagen i Sverige. Det kan bli svårt men omöjligt 
är det inte. Dock tror vi att detta problem är något byggbranschen kommer att få finna sig i att 
ha. Risken för kartellbildning ser vi dock som minimal då upptäckten av den senaste 
säkerligen avskräckte dem ordentligt där de tre största blev stämda på sammanlagt 1,1 miljard 
kronor. 
 

7.4. Framtiden 
Här ser vi det som mycket möjligt att det kommer bli fler åtgärder mot den ekonomiska 
brottsligheten. Bara omvänd moms har gett effekter i Tyskland och Österrike till sådan del att 
de vill ha det på alla transaktioner mellan företagen. Detta kan mycket väl vara en bidragande 
anledningen till varför även Sverige valt att införa detta. I framtiden kan det mycket väl 
tänkas bli fler länder vilket kan ge sådan effekt att skattesystemen görs om i det fall effekten 
blir den rätta. Detta skulle säkert ses som positivt av många då inte tillämpningsproblematiken 
kommer in om samma gäller för alla inblandande. Just idag har detta mött stort motstånd 
bland medlemsländerna men vi tror att det kommer minska när effekterna blir synliga och fler 
länder följer efter. 
 
För samhället kan detta ge en ganska stor positiv effekt då det är väldigt mycket pengar som 
staten förlorat som nu kan komma in. Utöver dessa har det även betalats ut pengar i bl.a. 
formerna av moms och arbetslöshetskassa som kommer att minska. Som vi nämnt tidigare är 
detta den näst största branschen med större problem än övriga branscher. Vi kan inte 
spekulera i hur stor ändring det blir för staten och samhället eftersom vi inte har en aning om 
vilka summor detta handlar om. Men säg att de får in de 2,5-3 miljarder som försvann i 
installationsbranschen så kan säkerligen göra en stor skillnad i t.ex. vårdsektorn. 
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8. Sanningskriterier och författarnas kommentarer 
 
Vi ska här granska studien utifrån olika sanningskriterier samt ge våran syn på hur vi tycker 
studien förfarit. Vi har valt att ta dessa i samma kapitel då vi i kommentarerna tar upp hur vi 

ser på undersökningen i övrigt. 
 
 
 

8.1. Tillförlitlighet 
Det finns en risk att studien brister i tillförlitlighet. Detta sanningskriterium bygger på att vår 
studie ska vara acceptabel i andras ögon då det kan finnas flera olika versioner av 
verkligheten.78 Detta blir ett problem då mycket av det material vi har samlat in bygger på 
spekulationer om vad respondenterna tror kommer att hända samt hur vissa delar ser ut. I 
själva verket kan det ha liten eller ingen aning alls om hur det egentligen ser ut. Problemen 
företagen haft själva och de åtgärder de vidtagit anser vi dock har hög tillförlitlighet då dessa 
stämmer överens med teorin och mellan företagen. 
 

8.2. Överförbarhet 
Att kunna överföra resultaten av studien på den övriga populationen ser vi inte någon 
möjlighet till. Detta är också ingenting ovanligt vid kvalitativa studier där studiens fokus 
istället läggs på ett större djup i undersökningen där hänsyn tas till detaljer och respondenters 
beskrivningar. I studien har svar ifrån fyra företag presenterats vilket är en otroligt liten del av 
marknaden totalt. Tillsammans med de många olika segment som finns i denna bransch gör 
möjligheten att överföra resultaten på andra företag låg. 
 

8.3. Pålitlighet 
Pålitligheten i undersökning anser vi som hög. Vi har enligt vår mening redogjort utförligt vad 
som påverkat studien samt vilket tillvägagångssätt som använts. Vi har tagit upp styrkor och 
svagheter i insamlingen av sekundära källor vilka våra teorier bygger på. I kapitlet som berör 
insamlingen av primärdata tas det upp varför och vilka respondenter som valts ut samt vad vi 
ser för brister och svagheter där. Detta ger då utomstående möjligheten att granska vår 
undersökning vilket också skett under studiens gång med hjälp av handledaren.79  
 

8.4. Författarnas kommentarer 
Vi ska här ta upp lite synpunkter vi har på vår studie vilka vi anser inte ska ha tagits upp 
tidigare. Detta då det kan ge intrycket av att studien inte är givande vilket ger att läsaren 
tappar förtroendet för undersökningen innan denna hunnit läsa igenom studien.  
 
Vi upplever ämnet omvänd moms som mycket smalt med lite information att tillgå då detta 
område är tidigare outforskat. Materialet som fanns att tillgå var ofta upprepningar av 
varandra och många gånger var en vidareutveckling av det ena. Det var också därför studien 
utvidgades till att även omfatta byggmarknaden. Det finns framförallt två stora problem med 

                                                 
78 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s.307 
79 Ibid s.307 
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genomförandet av denna undersökning. Det första är att lagen varit ikraft så kort tid att det 
inte finns någon effekt att utläsa ännu. Detta gäller företagen som inte kunnat se det själva 
eller Skatteverket som inte gjort någon uppföljning. Det andra är att studien berör områden 
där det är svårt att hitta respondenter. Sedan ska dessa också vara villiga att ställa upp på en 
intervju. Det vi har i åtanke då är de svarta systemen samt svartjobben. 
 
Vi ser ändå spänt fram emot vad framtiden kan utläsa av vad lagen kan ge för effekter även 
om det kan dröja länge till. 
 

8.5. Förslag till vidareforskning 
En framtida undersökning anser vi har flera områden att studera utifrån vår studie. Det första 
är att undersöka om företagen fortfarande har några problem med tillämpningen av lagen. 
Undersökningen bör också ta upp nyetableringar efter lagändringen och se om det finns något 
samband samt om företagen upplevt någon förändring på marknaden. Vi rekommenderar 
dock att vänta tills skatteverket kommit med sin rapport då denna kan bli ett stort stöd för 
undersökningen. Förhoppningsvis kan denna också fungera som grund till att undersöka de 
effekter lagen kan ha gett på den statliga ekonomin samt de effekter det ger på samhället. 
 
Det mest intressanta vore dock att få tag i någon som sysslat med svarta system för att få 
deras syn på lagen men detta kan bli mycket svårt. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 Entreprenadkedjor 
 
Informationen är hämtad ifrån http://www.accim.se/entreprenadformer1.htm 
 
Delad entreprenad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalentreprenad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalentreprenad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beställare Konsultet 

Generalentreprenör 

RörentreprenörElentreprenörVent.entreprenör

Beställare Konsulter 

Byggentreprenör Elentreprenör Rörentreprenör Vent.entreprenör 

Beställare 

Konsulter 
Totalentreprenör 

Elentreprenör Rörentreprenör Vent.entreprenör 
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10.2. Bilaga 2 Frågeformulär 

1.1.  

10.2.1. Frågor till entreprenörer 
 
Är du medveten om vad omvänd skattskyldighet innebär? 
 
Har du blivit tvungen att genomföra någon eller några speciella åtgärder sedan 
införandet? 
 
Har det försvårat redovisningen? 
 
Har det inträffat någon försämring i likviditeten sedan införandet? 
 
Har du upplevt några förändringar på marknaden sedan införandet? 
 
Är du medveten om omfattningen av användandet av svart arbetskraft samt svarta 
system? 
 
Hur ser du på konkurrenssituationen på marknaden? 
 
Tror du konkurrensen kan förbättras med den nya lagen? 
 
Hur fungerar urvalsprocessen när ni väljer ut företag till projekten? 
 
Vad för effekter tror du lagen ger på nyetableringar och nyetablerade företag? 
 
Vad för effekter tror du lagen kan ge på oligopolet/kartellerna inom byggbranschen? 
 
Vad för effekter tror du lager kan ge på den tekniska utvecklingen? 
 
Hur ser du på den nya lagen i övrigt? 
 
Hur tror du effekterna kommer att ge resultat i framtiden? 
 
Skulle du hellre ha sett någon annan åtgärd än omvänd skattskyldighet? 
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10.2.2. Frågor till Skatteverket 
 
Vad är bakgrunden till införandet av omvänd skattskyldighet? 
 
Har ni sett några effekter på marknaden sedan införandet? 
 
Vad för effekter kommer lagen att ge på konkurrenssituationen? 
 
Vad för effekter tror du lagen ger på nyetableringar och nyetablerade företag? 
 
Vad för effekter tror du lagen kan ge på den tekniska utvecklingen? 
 
Vad för effekter kan den ge på oligopol och karteller? 
 
Tror du införandet gynnar skatteverket mer än byggbranschen? 
 
Tror du lagen medför några negativa effekter för företagen? 
 
Vilka effekter tror du lagen kommer att ge i framtiden? 
 
Har du några övriga synpunkter på lagens effekter i övrigt? 
 
 
 
Tror du att införandet av lagen kommer medföra att det stora skattefusket och 
svartjobben kommer att minska? 
 
 
 
 
 
 
 


