
Ros och Ris om ROT-avdraget 

En studie av inställningen till ROT-avdraget hos  
1 857 företag inom byggbranschen 



Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag. Reformen 
är populär, tidigare undersökningar som bland annat Novus Opinion gjort visar att 85 procent av 
allmänheten är positiva till ROT-avdraget. 

Skatteverket har per den 23 november betalat ut 2,4 miljarder kronor i ROT-avdrag. Det innebär att 
byggbranschen de senaste fem månaderna via ROT-avdraget omsatt ungefär 6,5 miljarder, inkluderat 
materialkostnader och den halva arbetskostnaden som hushållen betalar. För staten innebär detta intäkter på 
omkring 3,5 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. 
Relaterat till skattreduktionen om 2,4 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,50 
krona i skatteintäkt. 

Hushållen uppskattar uppenbarligen ROT-avdraget och statens skatteintäkter ökar men hur ställer sig 
företagen till reformen? Och särskilt till fakturamodellen som infördes från den 1 juli 2009?

Vi* har frågat företag inom byggbranschen för att ta reda på deras inställning till ROT-avdraget. En 
sammanställning av enkätsvaren visar att:

•	 78 procent av företagen anser att ROT-avdraget bidrar till en minskning av  
svartjobben i byggbranschen

•	 75 procent av företagen anser att det går bra att hantera fakturamodellen

•	 70 procent av företagen använder skriftliga avtal med s.k. ROT-klausul (en skriftlig 
överenskommelse mellan kund och köpare som reglerar vad som gäller mellan  
parterna om Skatteverket skulle neka utbetalning)

•	 69 procent av företagen uppger att priset för ROT-arbeten inte påverkats av  
fakturamodellen

•	 17 procent av företagen har sluppit personalminskningar och 7 procent har nyanställt 
personal genom att ROT-avdraget infördes

•	 15 procent av företagen anser att fakturamodellen är dålig. De anser främst att det är 
svårt att få korrekta uppgifter från kunderna samt att avgöra om ett visst arbete om-
fattas av reglerna för skattereduktion samt att Skatteverket och kunderna bör sköta 
ROT-avdraget utan inblandning av företagen.

*Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Företagarna, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, 
Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen. 



78 procent av företagen anser att ROT-avdraget bidrar till en minskning av  
svartjobben i byggbranschen 

Bidrar ROT-avdraget enligt din uppfattning till en minskning av svartjobb i byggbranschen?
Alternativ

1 Ja  77,6 %

2 Nej    8,5 %

3 Vet ej  13,9 %

75 procent av företagen anser att det går bra att hantera fakturamodellen 

Hur går det för ditt företag att hantera fakturamodellen?
Alternativ

1 Bra  75,2 %

2 Dåligt  15,3 %

3 Vet ej    9,5 %



70 procent av företagen använder skriftliga avtal med ROT-klausulen 

Använder ditt företag skriftligt avtal med så kallad ROT-klausul (en skriftlig överenskommelse mellan kund och köpare som reglerar vad som gäller mellan 
parterna om Skatteverket skulle neka utbetalning)
Alternativ

1 Ja  69,8 %

2 Nej  30,2 %

 

69 procent av företagen uppger att priset för ROT-arbeten inte påverkats av  
fakturamodellen 

Har administrationen kring fakturamodellen påverkat priset för ROT-arbeten i ditt företag?
Alternativ

1 Ja, priset har höjts   27,3 %

2 Nej, priset är oförändrat  68,5 %

3 Ja, priset har sänkts  0,2 %

4 Vet ej   4,1 % 



                                           ROT-avdraget gör svarta jobb vita 

Har ROT-arbetena påverkat hur många som är sysselsatta i ditt företag?
Alternativ

1 Ja, vi har nyanställt personal     6,8 %

2 Ja vi har sluppit personalminskningar  17,0 %

3 Nej, det har inte påverkat antalet sysselsatta 74,4 %

4 Vet ej       1,9 %

Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Företagarna, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, 
Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen. 

Under oktober månad 2009 genomfördes en webbenkät till samtliga medlemsföretag inom 
organisationerna. Enkäten gav 1 857 svar från sektorerna byggnadsentreprenader, elinstallationer, 
glasarbeten, maskinentreprenad/anläggningsarbeten, måleriarbeten, plåtslageriarbeten, VVS-arbeten, 
ventilationsarbeten och annat byggnadsarbete. 




