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I branscher med osund konkurrens 
ökar risken för ekonomisk brotts-
lighet i form av skatt- och bokfö-
ringsbrott. Här ökar även risken 
för organiserad brottslighet samt 
att de anställda får arbeta under 
mycket dåliga arbetsvillkor som 
kan resultera i farliga arbetsmiljö-
förhållanden.

Genom samverkan mellan arbets-
tagarorganisationer, arbetsgivare-
organisationer, bransch- och intres-
seorganisationer samt myndigheter 
har vi sedan 2008 byggt upp ett bra 
och väl fungerande arbete. För att 
möjliggöra en sund konkurrens 
har vi utarbetat ett förslag som kan 
sammanfattas i tre punkter.

TRE ÅTGÄRDER 

FÖR KONKUR-

RENS PÅ LIKA 

VILLKOR

Både företag och 
anställda ska känna att de verkar på 
säkra arbetsplatser, där alla agerar 
enligt gällande lagar och regler. För 
att uppnå detta måste myndigheter 
kunna genomföra kontroller för att 

säkerställa att lagar och regler följs. 
Detta leder även till att företag som 
anlitar andra företag kan säkerstäl-
la att deras underleverantörer är 
seriösa.  

Under årens lopp har vi återkom-
mit till tre viktiga punkter som  
leder till ökad konkurrensneutra-
litet:

1. Ny sekretesslagstiftning

2. Digital tillgång till Skatte- 
verkets information

3. Alla företag som är verksam-
ma i Sverige ska synliggöras

 
NY SEKRETESSLAG-

STIFTNING

Idag finns legala 
hinder att utbyta 
tillräcklig infor-

mation mellan myndigheter på 
grund av nuvarande lagstiftnings 
begränsningar. Det medför istället 
tillfällen för kriminella aktörer att 
utnyttja trygghetssystemet och gör 
det svårare för myndigheterna att 

Vi arbetar för att finna fungerande lösningar som leder till 
ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Vårt 
arbete syftar till en arbetsmarknad med schyssta villkor för 
både företagare och anställda.

DET HÄR ÄR STORA BRANSCHGRUPPEN



upptäcka fusk.
Informationen mellan myndig-
heter och möjligheten att utbyta 
information inom en myndighet 
försvåras av reglerna om sekretess 
och möjligheten att utbyta infor-
mation inom olika verksamhets-
grenar inom samma myndighet. 
Alla misstankar om fusk med 
skatter, bidrag och intyg ska kunna 
överlämnas till rätt myndighet för 
utredning.

DIGITAL TILLGÅNG 

TILL SKAT TEVER-

KETS INFORMA-

TION

Idag finns möj-
lighet för Skatteverket att lämna 
information digitalt till offentliga 
aktörer. Privata företag har inte 
möjlighet att få in samma informa-
tion digitalt om sina leverantörer 
och underentreprenörer. Detta 
försvårar, fördröjer och fördyrar 
de privata aktörernas möjlighet att 
kontrollera vem de gör affärer med. 
Att följa upp och identifiera mark-
naden är viktigt för såväl samhäl-
let som för de seriösa företagen. 
Detta ska uppmuntras och i största 
möjliga mån förenklas. En regel-
ändring krävs för att ge privata 
företag samma förutsättningar som 
offentliga aktörer.

ALLA FÖRETAG VERK-

SAMMA I  SVERIGE 

SKA SYNLIGGÖRAS

Idag finns svenska 
företag registrerade 

hos Skatteverket och/eller Bo-
lagsverket. Utländska företag kan 
ansöka om F-skatt, men det är inte 
ett krav. Svenska företag kan med 
andra ord bli granskade av både 
myndigheter, upphandlare och 
andra intressenter. Samtidigt kan 
de utländska företag som inte vill 
bli granskade välja att inte regist-
rera sig. Att få ut information från 
andra länder kan vara besvärligt 
för den myndighet, upphandlare 
eller annan intressent som vill 
kontrollera att företaget sköter sig.

För att möjliggöra konkurrens på 
lika villkor bör samtliga verksam-
ma företag kunna jämföras och 
granskas. Därför ska alla före-
tag som är verksamma i Sverige 
måste synliggöras. Med denna 
åtgärd stärks de seriösa företagens 
möjlighet att konkurrera på sunda 
villkor. Samtidigt som missbruk av 
utländska företag kan und- 
vikas. Idag väljer exempelvis en 
del svenska aktörer att bilda bolag 
i andra länder, som inte registreras 
i Sverige. 



Med ett krav på synlighet får 
myndigheter bättre möjligheter 
att bedöma var företaget och dess 
anställda ska betala skatter och 
avgifter och samtidigt stärka kon-
kurrensneutraliteten. 

DET HÄR GÖR VI  I  STORA 

BRANSCHGRUPPEN

Tillsammans informerar vi vid 
årliga seminarier och andra träffar 
riktade främst till våra riksdagsle-
damöter och andra beslutsfattare 
vilka åtgärder vi ser behov av.

KONTAK TA OSS GÄRNA


