
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Accept af sort arbejde udført af privat borger for et firma 
 

Anm: Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”helt uacceptabelt”, og 10 er ”accepterer i høj grad”. 
Kilde: Interviewundersøgelse gennemført ultimo 2014 for SKAT af Danmarks Statistik. 
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Unge er mest tilbøjelige til at 

acceptere sort arbejde 

SORT ARBEJDE: Danskernes accept af sort arbejde er overordnet på et 

lavt niveau. Men unge danskere er generelt mere tilbøjelige til at acceptere 

sort arbejde end andre aldersgrupper. 
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Figur 2. Accept af sort arbejde udført af firma for privat borger 
 

Anm: Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”helt uacceptabelt”, og 10 er ”accepterer i høj grad”. 
Kilde: Interviewundersøgelse gennemført ultimo 2014 for SKAT af Danmarks Statistik. 

Boks 1. Undersøgelse af borgernes holdning til sort arbejde 
 

Interviewundersøgelsen er gennemført ultimo 2014 for SKAT af Danmarks Statistik. Spørgsmålene 

i figur 1 og 2 blev besvaret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”helt uacceptabelt”, og 10 er ”accepte-

rer i høj grad”. 

 

I deres fulde længde havde spørgsmålene formen: 

 I hvilken grad kan du acceptere, at en privat husholdning får udført sort arbejde af et firma 

 I hvilken grad kan du acceptere, at et firma får udført sort arbejde af en privatperson  
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Skatteministeriet/Ministry of Taxation 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

Telefon +45 3392 3392 

Mail skm@skm.dk 

www.skm.dk 

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i 

formatet Aktuelle skattetal, som sætter fokus på aktuelle 

skatteøkonomiske emner. 

 

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, 

undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse 

for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold. 

 


