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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag i byggbranschen, verksamma i 

Mälardalen, har påverkats ekonomiskt med tanke på sänkningen av ROT-avdraget. Studien ska 

även beröra vilka långsiktiga effekter sänkningen kan ha på branschen. 

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ komparativ metod med en abduktiv ansats. Insamling 

av material har skett via bland annat Skatteverkets, regeringens och riksdagens hemsidor. 

Primärdata har samlats in genom intervjuer med respondenter verksamma inom byggbranschen 

och sekundärdata genom en undersökning av Demoskop.  

 

Slutsats: Den rådande byggboomen har lett till att företagen inte påverkats markant av 

sänkningen. Sedan sänkningen av ROT-avdraget har företagens administrativa arbete ökat. 

Företagen har även märkt av en minskad efterfrågan på ROT-arbeten och att den svarta 

marknaden har ökat.  

 

Med tiden kommer effekterna troligtvis påverka företagen starkare, framförallt de mindre 
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Research questions: What has the lowering of the ROT tax deduction meant for companies in 

the construction industry in terms of economic effects?  

 

How can the lowering of the ROT tax deduction affect the industry in the future? 

 

Purpose: The purpose of the study is to examine how companies in the construction industry, 

operating in the Mälardalen region, have been affected financially given the lowering of the 

ROT tax deduction. The study will also address the long-term effects the lowering can have on 

the industry. 

 

Method: The study is based on a qualitative comparative method with an abductive approach. 

The collection of materials was made through among others the tax agencies, the governments 

and parliamentary websites. The primary data was collected through five interviews with 

respondents working in the construction industry and the secondary data through a survey of 

Demoskop. 

 

Conclusion: The companies are not significant affected by the lowering of the ROT tax 

deduction thanks to the current construction boom. The administrative work has increased for 

the companies due to the lowering. The companies have also noticed a decrease in the demand 

for ROT-services and the black market has increased.  

 

Over time, the companies may be stronger affected by the effects, especially the smaller 

companies directed to the private market. 
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1.   Inledning 

Nedan beskrivs bakgrund och diskussion kring det undersökta problemet vilket ligger till grund 

för studiens syfte och frågeställningar. 

1.1   Bakgrund 

ROT-avdraget är en subvention som innebär att privatpersoner får göra prisavdrag på 

renoveringsarbeten (Visma Spcs, 2007) och infördes första gången i Sverige år 1993 som en 

åtgärd för att minska arbetslösheten. Skattereduktionen var på 30 procent av arbetskostnaden 

och gällde under perioden 15 februari 1993 till 31 december 1994 och endast för småhus och 

hyresfastigheter. Avdraget gav däremot inte det utfall som önskades och arbetslösheten var 

fortfarande hög. I april 1996 återkom ROT-avdraget och inkluderade även bostadsrätter att 

kunna utnyttja avdraget. Därefter förlängdes möjligheten till avdrag fram till mars 1999 

(Riksdagens Revisorer, 2001). Efter att ha varit borttaget i några år återinfördes ROT-avdraget 

för en period som gällde mellan 15 april 2004 till 30 juni 2005. Anledningen till det 

tidsbegränsade återinförandet var att stimulera sysselsättningen och minska arbetslösheten 

inom byggsektorn (Prop. 2003/04:163).  

 

Sedan många år tillbaka är det känt att svartarbete förekommer i stor utsträckning i arbeten 

relaterade till bostad. Efter ett flertal utredningar och kartläggningar om det här problemet har 

ett antal olika åtgärder införts utan större påverkan på svartjobben. I slutet på år 2008 infördes 

ROT-avdraget igen med nya regler som innebar att privatpersoner fick göra skattereduktion på 

renoveringsarbeten. Denna gång var reduktionen på 50 procent av arbetskostnaden och högst 

50 000 kronor per år. Anledningen till att den nya regeln med ROT-avdrag tillkom var för att 

den svarta marknaden utsatte hantverksbranschen för hård konkurrens samt att efterfrågan i 

branschen var låg på grund av lågkonjunktur (Skatteverket, 2011). Med ROT-avdraget ville 

regeringen minska svartarbetet och öka arbetsutbudet (Regeringen, 2009). 

 

Två år efter införandet av ROT-avdraget utnyttjades det av 870 000 personer. Det motsvarade 

53 miljoner arbetstimmar. Cirka 40 procent av de här arbetena utfördes tack vare avdraget. År 

2011 hade Skatteverket betalat ut ersättning för ROT-avdrag till omkring 61 000 företag, främst 

enskilda firmor. Avdraget har inte bidragit till någon drastisk ökning av nya företag utan har 

främst lett till expansion av befintliga bolag (Skatteverket, 2011). 

 

1.2   Problemdiskussion 

Eftersom hantverksbranschen varit speciellt utsatt för svartarbete har staten kommit med ett 

antal olika åtgärder för att minska det här problemet. Många har varit olönsamma medan en av 

åtgärderna, ROT-avdraget, har stuckit ut och bidragit till mer vit arbetskraft och ökad lönsamhet 
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för företagen. Det här har under åtta års tid varit ett effektivt verktyg för att få bukt på problemet 

(Skatteverket, 2011). Trots det har regeringen reducerat avdraget med start den första januari 

2016 (Skatteverket, 2015). 

 

Regeringens förslag till att sänka ROT-avdraget beror på att kostnaden för subventionen har 

blivit högre de senaste åren. De vill med sänkningen av ROT-avdraget frigöra medel för att 

kunna bygga fler nya bostäder i storstäderna där bostadstrycket är högt. Andra anledningar till 

att sänka subventionen är att den ska kunna användas vid konjunkturförändringar, stimulera 

ekonomin och att staten ska ha ett spelrum att kunna höja ROT-avdraget vid behov (Regeringen, 

2015, s. 20).  

 

De tidigare reglerna gav konsumenten möjlighet att göra avdrag med 50 000 kronor per år och 

person genom ett avdrag på 50 procent på arbetskostnaden för renoveringsarbeten. Från och 

med första januari 2016 gäller fortfarande 50 000 kronor per år men avdraget för 

arbetskostnaden är endast 30 procent. Förändringen påverkar inte de personer som genomför 

stora renoveringar där arbetskostnaden uppgår till minst 167 000 kronor, utan det är de som vill 

göra mindre renoveringsprojekt som blir drabbade. Sänkningen borde också leda till problem 

för företagen som använt sig av ROT-avdraget eftersom de kan gå miste om de kunder som vill 

göra mindre renoveringar (Skatteverket, 2011).  

 

När förslaget från regeringen kom om att de ville sänka ROT-avdraget fick de både positiva 

och negativa reaktioner. Majoriteten av de instanser som svarade på regeringens remiss hade 

inget att påpeka medan det fanns flera som ställde sig negativa till att ROT-avdraget skulle 

ändras. Ekobrottsmyndigheten är en av många som tog upp i sitt remissvar att sänkningen av 

ROT-avdraget riskerar att medföra fler svartarbeten vilket i sin tur skulle leda till ökad 

brottslighet. Sänkningen tros kunna leda till att fler oseriösa företagare kommer ta sig in på 

marknaden och konkurrera ut de seriösa företagen. Ekonomistyrningsverket påpekade att längre 

framförhållning hade varit ett bättre alternativ till den förändring som sänkningen bidrar till. 

Deras förslag var att sänka den successivt under ett antal år istället för allt på en gång. Det 

diskuterades även om det fanns konjunkturella skäl till att behålla subventionen på samma nivå 

som tidigare. Några delade uppfattningen att subventionen ska användas för att kunna påverka 

konjunkturen, att staten ändrar subventionsbeloppet beroende på vad det är för konjunkturläge. 

Enligt Konjunkturinstitutet fanns det inte längre någon anledning att behålla subventionen på 

samma nivå som tidigare med tanke på konjunkturläget. De tog även upp att subventionen hade 

ökat efterfrågan på marknaden vilket samtidigt lett till att sysselsättningen ökat. De tror dock 

att sänkningen inte kommer leda till en förändring i sysselsättningen på lång sikt (Regeringen, 

2015, s. 18-19).  

 

VISMA, som är ett företag som erbjuder lösningar inom affärseffektivisering (Visma, u.å), har 

utfört en undersökning gällande attityder kring sänkningen av ROT-avdraget. Utfallet visade 

att cirka 86 procent av de medverkande företagen trodde att svartarbeten skulle öka efter 

sänkningen. Hela 78 procent antog att deras egen verksamhet skulle påverkas om ROT-avdraget 

sänktes (Mynewsdesk, 2015). 
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De konsekvenser som regeringen tog upp i deras lagrådsremiss är att företagen eventuellt 

kommer uppleva att deras administrativa kostnader kommer att öka (Regeringen, 2015, s. 22-

23). Eftersom att företagen vid införandet av avdraget år 2008 ökade lönsamheten och kunde 

anställa fler bör reduceringen leda till minskad lönsamhet och eventuellt färre anställda 

(Byggvärlden, 2009). Studien ska därför utreda hur företagen reagerat på sänkningen av ROT-

avdraget samt vilka förändringar de gjort och eventuella framtida åtgärder för att möta denna 

sänkning.  

 

1.3   Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur företag i byggbranschen, verksamma i Mälardalen, har 

påverkats ekonomiskt med tanke på sänkningen av ROT-avdraget. Studien ska även beröra 

vilka långsiktiga effekter sänkningen kan ha på branschen. 

 

1.4   Frågeställningar 

 Vilka ekonomiska effekter har sänkningen av ROT-avdraget medfört för företag i 

byggbranschen? 

 Hur kan sänkningen av ROT-avdraget påverka branschen i framtiden? 

 

 1.5 Avgränsning  

Studien är inriktad mot företag med upp till 60 anställda. Då det finns en risk att de större 

bolagen inte känner av eventuella förändringar i branschen och marknaden, på grund av 

sänkningen av ROT-avdraget, lika mycket som de mindre företagen sattes den övre gränsen.  

De undersökta företagen är verksamma i Mälardalen och tillhör byggbranschen.  
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2.   Referensram 

Nedan framförs den referensram som tagits fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Den ger en djupare förståelse kring ämnet och hur det har påverkat samhället tidigare. 

Referensramen kommer tillsammans med empirin ligga till grund för analys och diskussion.  

2.1   Införandet av ROT-avdraget 2008  

I en motion som inkom till riksdagen den 6 oktober 2008 framfördes det en önskan om att införa 

det så kallade ROT-avdraget. Grunden till det var att införandet av RUT-avdraget, 

skattereduktion för hushållsnära tjänster, hade resulterat i att nästan 10 000 nya vita arbeten 

hade skapats i en bransch med mycket konkurrens från den svarta marknaden. Förslaget 

grundades också i att det tidigare ROT-avdraget, som funnits fram till år 2004, förvisso hade 

kostat staten 850 miljoner kronor men att det även lett till en intäkt på runt 3 miljarder i 

löneskatter, arbetsgivaravgifter och moms. Motionen avsåg att göra svarta hantverksjobb vita, 

minska arbetslösheten i branschen och bidra till tryggare anställningar (Motion 

2008/09:Sk379).  

 

Den 8 december 2008 infördes ROT-avdraget som innebar att privatpersoner kunde få 

skattereduktion vid anlitande av renoveringsarbete på sin bostad. Vid införskaffandet av 

avdraget var byggbranschen hårt pressad av den växande svarta marknaden och den 

lågkonjunktur som branschen befann sig i. Regeringens åtgärd för att minska de här problemen 

blev därmed ROT-avdraget (Skatteverket, 2011). 

 

ROT-avdraget innebar att en person kunde dra av 50 procent av arbetskostnaden för 

renoveringsarbeten och avdraget fick uppgå till högst 50 000 kronor per år. Kraven för att en 

köpare ska få utnyttja ROT-avdraget är många. Avdraget gäller för olika typer av husarbete och 

bokstäverna ROT står för renovering, ombyggnad samt tillbyggnad (Visma Spcs, 2007). 

Skattereduktionen gäller inte för material- eller resekostnader som uppstår på grund av 

husarbetet utan endast för arbetskostnaden. Bostaden måste ägas av personen som utnyttjar 

skattereduktionen och får därmed inte utnyttjas på en hyresrätt. Det får inte heller användas vid 

nybyggnation av hus samt till- eller ombyggnad av ett nybyggt hus. Vad som avses med 

nybyggt hus är ett småhus byggt de senaste fem åren (Företagande, 2011). Köparen måste ha 

fyllt minst 18 år under beskattningsåret samt vara bosatt och betala skatt i Sverige. Personen 

måste ha betalat tillräckligt med skatt för att vara berättigad samt ha kvar tillräckligt med ROT-

avdrag att utnyttja (Skatteverket, u.å, a). Utföraren får inte vara köparen själv eller en närstående 

till köparen. Det innebär att det inte får vara köparens enskilda firma och inte heller köparen 

eller en närstående till köparen som utför arbetet i ett anlitat bolag. Som närstående räknas bland 

annat nuvarande eller före detta make, syskon, föräldrar, barn samt närstående till dem, se figur 

1 (Skatteverket, u.å, e). 
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Figur 1 - Närstående till köparen. 

Källa: Skatteverket (u.å. e) 

 

2.2  Sänkningen av ROT-avdraget 2016 

Anledningen till varför ROT-avdraget sänktes år 2016 var för att kostnaden för subventionen 

blev större för varje år, vilket betyder att fler och fler personer använder sig av subventionen. 

År 2009, då ROT-avdraget precis införts, blev kostnaderna för subventionen 9,6 miljarder 

kronor medan det år 2014 var uppe i ungefär 17 miljarder kronor. Staten hade länge sett att det 

fanns ett stort behov av att bygga nya bostäder i storstäderna. För att kunna genomföra detta 

sänkte de ROT-avdraget för att finansiera nybyggnationer istället (Riksdagen, 2014). 

 

Den nya regeln som började gälla i samband med sänkningen av ROT-avdraget innebär att 

privatpersoner får dra av 30 procent på arbetskostnaden vid ROT-berättigade arbeten. Det årliga 

maxbeloppet är fortfarande 50 000 kronor. I övrigt gäller samma krav som innan sänkningen 

(Skatteverket, 2015). 

 

I samband med sänkningen av ROT-avdraget lagfördes det i Sverige att alla som har 

byggverksamhet ska ha en så kallad personalliggare på alla sina byggarbetsplatser. En 

personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen och vilken tid de 

kommer och går varje arbetsdag. Den kan vara antingen elektronisk eller manuell. 

Personalliggare har funnits inom frisör-, restaurang- och tvätteribranschen sedan tidigare och 

används för att bland annat motverka svartarbete (Skatteverket, u.å, d). 
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2.3 Processen 

När ROT-avdraget infördes tog Skatteverket fram ett antal uppgifter som utföraren av arbetet 

måste lämna in till Skatteverket i samband med att de ansöker om utbetalning. De uppgifter 

som ska lämnas är utförarens namn, adress och organisationsnummer samt köparens 

personnummer. Information om belopp som debiterats kunden, vilket belopp som betalts av 

köparen samt vilken dag som betalningen ankommit till utföraren ska också redovisas. 

Utföraren måste även lämna uppgift om bostadens beteckning där arbetet har utförts samt 

föreningens organisationsnummer om arbetet utförts i en bostadsrätt. I ROT-ansökan ska det 

även framgå vilket belopp som begärs för utbetalning från Skatteverket (Skatteverket, 2010). 

 

Utföraren gör avdrag på fakturan för arbetskostnaden utifrån det preliminära ROT-avdraget. 

Därefter ansöker utföraren om utbetalning av Skatteverket när köparen har betalat fakturan. Blir 

ansökan beviljad fylls summan i köparens inkomstdeklaration automatiskt. Om köparen anlitar 

en person som innehar A-skatt får köparen göra ROT-avdrag med samma belopp som 

motsvaras av den arbetsgivaravgift som redovisas i köparens förenklade arbetsgivardeklaration 

(Skatteverket, u.å, c).   

 

De uppgifter som ska lämnas till Skatteverket uppdaterades i samband med sänkningen. Nu 

kräver de även information om hur många timmar som har lagts på arbetet, vad företaget har 

utfört för arbete, kundens materialkostnad och om kunden har fått betala för något utöver ROT-

arbetet, exempelvis resekostnader (Ibid). 

 

2.4   Om byggbranschen i Sverige 

För att tillväxten och utvecklingen ska fungera väl i Sverige, krävs det att byggmarknaden är 

av hög kvalitet. Det är den branschen som tillhandahåller boende- och transportmöjligheter och 

de senaste åren har byggindustrin omsatt drygt 530 miljarder kronor varje år (Sveriges 

Byggindustrier, 2015). År 2010 bestod den svenska byggsektorn av 82 606 företag och 245 425 

anställda. Det här utgjorde 5,2 procent av den totala sysselsättningen i landet. I branschen är 

det de små företagen som dominerar (MacKenzie, Forde, Robinson, Cook, Eriksson, Larsson 

& Bergman, 2010).  

 

2.4.1 Sysselsättning inom byggbranschen 

Sysselsättningen inom byggbranschen ser positiv ut. De prognoser som Sveriges 

Byggindustrier har gjort pekar på att sysselsättningen kommer att fortsätta stiga efter den dipp 

som var under år 2015. Enligt Sveriges Byggindustrier har ombyggnadsinvesteringarna det 

senaste året varit positiv och de beräknar att ökningen var 8 procent. Det kommande året 

kommer däremot påverkas av det sänkta ROT-avdraget då hushållen efterfrågar färre 

ombyggnationer (Sveriges Byggindustrier, 2016).  
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I Västmanlands län är omkring 8 000 sysselsatta inom byggbranschen vilket motsvarar cirka 

sju procent av den totala sysselsättningen i länet. Under de senaste åren har antalet anställda 

ökat, se figur 2. Det kan bland annat förklaras genom att branschen är konjunkturkänslig. 

Företagen som är verksamma inom byggbranschen har ökade förväntningar vilket kan bero på 

att konjunkturåterhämtningen varit till företagens fördel. Även ROT-avdraget har en positiv 

påverkan för bolagen. Tack vare en starkare byggkonjunktur förväntas en fortsatt positiv 

utveckling (Arbetsförmedlingen, 2014).  

 

 
Figur 2 - Arbetslösa byggnadsarbetare Västmanlands län. 

Källa: Sveriges Byggindustrier (u.å.) 
 

Beroende på hur marknaden ser ut behöver företagen anpassa sig. Ibland kan det handla om 

stora förändringar och ibland om små. Om företag behöver göra sig av med personal eller 

anställa fler medför det ofta kostnader. Att definiera och kategorisera arbetskraftskostnader är 

inte helt lätt. Alla kostnader har inte alltid en klar monetär dimension. Även om det tillkommer 

stora kostnader i samband med anställning och uppsägning, medför det framtida fördelar för 

företaget som måste tas med i beräkningen. Trots svårigheterna är ofta stora delar av 

informationen tillgänglig för företagen och de är medvetna om de här kostnaderna och vikten 

av dem. Den största kostnaden för anställning är upplärningskostnaden (Del Boca & Rota, 

1998). Enligt Gamayunova (2015) blir utbildning och omskolning av arbetstagare inom 

byggnadsbranschen allt viktigare för ekonomin. För att kunna bygga den nödvändiga mängd 

byggnader som behövs, krävs en stor mängd arbetskraft med rätt utbildning i byggindustrin. 

 

2.4.2 Svarta marknaden inom byggbranschen  
Byggbranschen i Sverige har under en lång tid varit ett stort problemområde för organiserad 

ekonomisk brottslighet. Branschen har blivit en grund för illegala nätverk som håller på med 

skattebrott men även grövre brott såsom korruption och hot. Nätverken upprätthålls genom 

arbetskraften på den svarta marknaden i byggbranschen vilket underlättar vidare kriminalitet 

(Heber, 2009).  
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Trots att Sverige är ett av de mest pålitliga och icke-korrupta länderna i EU förekommer 

svartjobb i sådan hög grad att landet ingår i topp tre i EU, tillsammans med Danmark och 

Nederländerna. De här tre länderna rapporterades tillsammans ha nära två gånger mer 

svartarbete än de resterande 24 EU-länderna tillsammans (Fyhn & Sorensen, 2011). 

 

Höga skattesatser är en grund till att den svarta marknaden skapas. Köpare och säljare kan bli 

villiga att istället utföra affären svart för att slippa undan att betala skatt såsom moms och 

arbetsgivaravgift. Är skatten däremot låg vänder sig istället köparna till den vita marknaden. 

Det, tillsammans med inträdes- och sekretesskostnaderna kombinerat med de 

allokeringsförluster som uppstår av att producera tjänster på den svarta marknaden istället för 

den vita, bidrar till att kväva den svarta marknaden (Strand, 2005).   

 

Det finns olika typer av svartarbetare. Antingen kan svartarbetaren vara anställd hos ett företag 

där personen får en del av sin lön vit och resterande del svart. Eller har den ett heltidsarbete och 

får ut hela lönen vitt men som arbetar svart vid sidan av för att tjäna en extra slant. Det finns 

även de som är arbetslösa och bara arbetar svart. Det kan till exempel vara taxichaufförer eller 

servitörer. Svartarbete påverkar alla nivåer inom samhället och det finns svartarbetare både 

bland hög- och låginkomsttagare (Williams, 2007). 

 

Som svartarbetare går du miste om saker som många tar för givet. Då svartarbetare inte har 

någon inkomst som är redovisad får de inte någon sjuk- eller föräldrapenning från 

försäkringskassan, de kan ha problem med att låna pengar samt att hyra bostad. En svartarbetare 

har inget anställningsavtal och får ingen a-kassa, sjukersättning eller semesterersättning, går 

miste om försäkringar som företaget har för dess anställda och får mindre pension (Skatteverket, 

u.å, b).  

 

I en studie visade det sig att de undersökta personerna inte hade några problem med att en del 

av deras lön skulle betalas ut svart. Däremot påpekade de att det påverkade deras sociala 

säkerhet. Pensionsrättigheter, möjlighet att få visum och låna pengar drabbades på grund av att 

bara en liten del av deras lön var officiell (Williams, 2007). 

 

Som köpare av svartarbete går du också miste om viktiga saker. Du får inga garantier på det 

arbete som företaget har utfört, ingen ersättning från till exempel försäkringsbolag kommer att 

betalas ut och du kan bli skyldig att betala om någon skulle skada sig under arbetet 

(Skatteverket, u.å, b).   

 

Den generella uppfattningen bland befolkningen är att skattebrott, framförallt att betala svart, 

inte ses som ett lika seriöst brott som andra brott som innefattar en lika stor summa pengar. 

Ålder, möjlighet till skatteflykt och attityder till skattebrott är de viktigaste faktorerna för att 

förklara skatteflykt och svarta betalningar (Wärneryd & Walerud, 1982). 

 

2.4.3 Utbud och efterfrågan 
När det talas om utbud och efterfrågan i ekonomiska termer innebär utbud säljarnas vilja och 

möjlighet till att förse marknaden med produkter. Efterfrågan i sin tur är konsumenternas vilja 
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och möjlighet att köpa de här produkterna (Contino, 2001). Om priset på en produkt ökar 

kommer efterfrågan minska som en konsekvens av det, givet att allt annat är lika (Fan & 

Hyndman, 2011). I samband med att regeringen beslutade om sänkningen av ROT-avdraget 

kom många organisationer med sina tankar och synpunkter om ändringen. Regeringen uttryckte 

att sänkningen skulle leda till minskad efterfrågan som matchar utbudet. Slutsatsen ifrågasattes 

och de tyckte att det i stället skulle ses som en möjlighet till att minska arbetslösheten och öka 

den vita marknaden (Regeringen, 2015). 

 

2.4.4 Konkurrens 

Byggbranschen präglas av hård konkurrens vilket kräver att företagen noggrant identifierar de 

marknader där de kan hitta konkurrensfördelar. För att göra det krävs förståelse för 

konkurrensintensiteten mellan olika marknader (Ye, Shen & Lu, 2014). Företagen måste 

bedöma och förutsäga vilka priser som erbjuds av konkurrenterna innan de bestämmer sitt eget 

pris. Tidigare marknadspriser är viktiga referenser för kunderna och en sänkning av företagets 

priser kan vara ett svar på priskonkurrensen. Studier har visat att det finns ett starkt 

orsakssamband mellan marknadspriset och antal konkurrenter. Ett högre marknadspris kommer 

locka till sig fler konkurrenter och för att de ska överleva i den hårt konkurrensutsatta 

marknaden måste de sänka priserna. Marknadspriset kommer då falla vilket resulterar i att vissa 

konkurrenter kommer försvinna. Denna balansering visar på företagens påverkan av utbud och 

efterfrågan och dess koppling till marknadspris och antalet konkurrenter (Yan, 2015).  

 

2.4.5 Planering 

Byggsektorn är känslig för ekonomiska förändringar. Under lågkonjunktur är det extra 

märkbart på grund av höga kapitalkostnader, kostnadsflexibilitet och hög konkurrens som 

påverkar företagens prissättning av sina tjänster. Faktorer så som valutakursförändringar och 

politisk instabilitet är förändringar i arbetsmiljön som ofta ökar de finansiella riskerna för ett 

byggprojekt. De olika omständigheterna gör det särskilt viktigt att tillämpa strukturerade 

metoder som kan relateras till bland annat finansiell planering samt uppföljning av projekten 

(Purnuş & Bodea, 2015). 

 

Stora byggnadsprojekt kräver olika typer av resurser så som arbetskraft, verktyg och material. 

För att effektivisera verksamheten och få så stora ekonomiska fördelar som möjligt krävs 

planering. Alla de här resurserna kräver investeringar, kostnader, logistik, schemaläggning och 

andra planeringsdelar (Sarker, Egbelu, Liao & Yo, 2011). 

 

Planeringsmodeller görs för att kunna arbeta efter och uppnå uppsatta framtidsmål. Tid, 

kostnader och kvalitet är tre faktorer som är av stor betydelse i planeringen och kontrolleringen 

av byggnadsprojekt (Ibid). En undersökning har visat att ju mer flexibel ett företags strategiska 

planering är desto bättre presterar dem (Effendi & Kusmantini, 2015).  
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3. Metod 

I kapitlet som följer redogörs för val av forskningsmetod och tillvägagångssätt. Även 

motivering till respondenter och källkritik framgår. 

3.1 Val av forskningsmetod 

Studien bygger på en kvalitativ komparativ metod. En kvalitativ studie innebär att fokus ligger 

mer på ord än på beräkningar och siffror. Arbetet bygger på att skapa en förståelse för hur den 

sociala verkligheten ser ut och grundar sig på vilken uppfattning respondenterna har av det 

undersökta problemet (Bryman & Bell, 2013, s. 390-391). Den komparativa metoden används 

för att jämföra flera fall med varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 95). Eftersom att studien har 

genomförts med hjälp av intervjuer med flera olika företag samt ska utreda vad det finns för 

likheter och skillnader mellan dem har den här metoden legat till grund för arbetet.  

 

Till en början byggdes studien upp med fakta som genererats genom bland annat egna 

antaganden för att utforma ett förslag till referensram. Utifrån det formulerades intervjufrågor 

som ställdes till respondenterna. Efter att intervjuerna genomförts kunde ursprunglig fakta i 

referensramen ändras och anpassas till hur verkligheten såg ut baserat på de intervjuer som 

utförts. Utifrån det här är studien enligt Patel och Davidson (2011) byggd på en abduktiv ansats, 

som innebär att teori ligger till grund för utformandet av empirin, samtidigt som att teorin 

utvecklas och förändras utefter empirin. Fördelen med abduktiv ansats är enligt Patel och 

Davidson (2011) att författarna inte blir låsta vid en tanke men att risken blir att objektet 

studeras utifrån tidigare erfarenheter vilket kan leda till att vissa delar utesluts som eventuellt 

kan vara viktiga att ta med för att utforma en korrekt slutsats.  

 

3.2 Tillvägagångssätt  

När studien påbörjades hade det endast gått tre månader sedan sänkningen av ROT-avdraget 

infördes. På grund av det kunde ingen tidigare forskning som handlade om just sänkningen 

hittas. Enligt Bryman och Bell (2013) börjar en kvalitativ studie med att utforma ett par 

generella frågeställningar. De här frågeställningarna verkar sedan som en guide för hur 

informationsinsamling ska gå till. Allt eftersom information tillkommer ändras 

frågeställningarna och specificeras mer och mer för att tillslut landa i de frågeställningar studien 

har. Det här tillvägagångssättet har använts för utformandet av studien.   

 

3.2.1 Insamling till referensramen 

Till en början söktes information om ROT-avdragets historia. Eftersom det har funnits under 

ett antal år och vid flera olika tillfällen finns det ett flertal rapporter och artiklar om hur det har 

fungerat och påverkat företag, privatpersoner och staten under tidigare år. Det utgjorde en bra 

grund till bakgrunden för det valda ämnet och var även till hjälp för referensramen För att få 
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förståelse för varför ROT-avdraget infördes och sedan sänktes har information tagits med från 

regeringens och riksdagens motioner och propositioner. Vid informationsinsamlingen av 

elektroniska källor användes sökmotorn Google.se. Ord som användes för att hitta information 

som berör studiens problemområde var “införandet av ROT-avdrag”, “villkor för ROT-

avdrag”, “sänkning av ROT-avdrag” samt ”ROT-avdrag regeringen”.  

 

Med hjälp av bakgrunden skapades en uppfattning av vilka ämnen arbetet skulle beröra så som 

svartarbete och byggbranschen. Databasen Discovery och sökmotorn Google Scholar användes 

för att söka efter vetenskapliga artiklar med hjälp av sökord som “undeclared work”, 

“construction industry”, “planning models”, ”competition” och “supply and demand”. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) ska en vetenskaplig artikel vara peer reviewed, vilket betyder att 

den har blivit granskad utifrån ett vetenskapligt perspektiv av forskare inom samma område, 

samt vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Även andra andra uppsatser och rapporter 

användes för att hitta vetenskapliga källor som kunde passa in på problemområdet. Bland annat 

användes Statens Offentliga Utredningar för att hitta relevant information.  

 

3.2.2 Empirisk insamling 

De undersökta företagen hittades genom att dels googla på “byggföretag i Västerås” och 

relaterade sökningar samt att söka på allabolag.se där sökningen kan preciseras utifrån bransch, 

län och omsättning. En mailmall skrevs där det framgick att en kandidatuppsats i 

företagsekonomi skrevs som handlade om sänkningen av ROT-avdraget och frågade om de 

skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju angående om sänkningen har påverkat 

deras företag och i sådant fall hur. I mailet fanns information om vilka huvudämnen intervjun 

skulle behandla. 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar var respondenternas uppfattningar och hur de 

ser på sänkningen, utifrån deras perspektiv och synsätt, viktigt. Semistrukturerade intervjuer är 

lämpliga att använda när det gäller undersökning av attityder och åsikter hos respondenterna. 

Metoden gör det möjligt att ändra uttrycket men inte innebörden av samma fråga för att anpassa 

frågan till varje respondent. Ord kan ha olika betydelser för olika respondenter och genom att 

kunna anpassa frågorna fast med samma innebörd blir det möjligt att undersöka mer komplexa 

och känsliga frågor. Validiteten av det insamlade materialet påverkas av respondentens 

förhållning till intervjun. Faktorer som avgör är exempelvis om respondenten förmedlar en 

oroskänsla över att bli intervjuad, vägrar svara på känsliga frågor eller inte vill låta sig bli 

inspelad (Barriball & While, 1994). Utifrån det här valdes semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod för undersökningens primärdata. 

 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur flera företagare ser på ROT-avdraget skapades en 

intervjuguide att följa på ett ungefär för att göra det möjligt att jämföra svaren från de olika 

respondenterna med varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 482-483).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) används ofta en intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer. 

En intervjuguide innefattar specifika huvudområden som ska beröras under intervjun. Frågorna 

behöver inte ställas i ordning och följdfrågor kan ställas vart eftersom det är lämpligt. 
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Intervjuguiden som användes för studien utformades utifrån huvudfrågor som även bröts ned i 

ett antal mer specifika delfrågor. Vid en ostrukturerad intervju är det lättare som intervjuare att 

förhålla sig neutral (Bryman & Bell, 2013, s. 477). För att det inte skulle märkas att det fanns 

en uppfattning kring ämnet från intervjuarens sida som kan ha påverkat svaren från 

respondenterna ställdes så neutrala frågor som möjligt. Intervjuguiden fanns där som ett stöd 

men frågorna ställdes utefter vad respondenten svarade. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor 

för att få ett djupare och rikare svar är något som ansågs vara viktigt.  

 

Samtliga respondenter gav sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är det viktigt att intervjuerna sker med en inspelningsutrustning med god kvalitet 

vad gäller både mikrofon och ljud. Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna lyssna på 

vad som sades exakt. Detta underlättade arbetet med en detaljerad analys eftersom en inspelning 

kan återge respondentens egna ordval. Eftersom semistrukturerade intervjufrågor användes, 

som inte var strikta, var det enklare att kunna följa med i samtalet om anteckningar inte behövde 

föras samtidigt. Fördelarna med att spela in intervjuerna bekräftas av Bryman och Bell (2013).  

 

Efter varje intervju transkriberades svaren. Transkriptionen gick till så att inspelningen skrevs 

ut utifrån det som var relevant och som ansågs representera respondentens svar. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) behöver inte intervjun skrivas ner ordagrant utan det räcker med att skriva 

det som anses relevant. En ordagrann transkribering ansågs inte vara nödvändig i 

undersökningen då det vid varje intervju alltid var minst två stycken intervjuare som var med 

och vid senare tillfälle kunde diskutera svaren från respondenten för att det skulle tolkas på rätt 

sätt. Det här medförde, tillsammans med möjligheten att spela in intervjuerna, att det som inte 

ansågs vara av direkt betydelse för arbetets resultat kunde sållas bort. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) ökar tillförlitligheten till studiens resultat om respondenterna 

får bekräfta att intervjun har tolkats på rätt sätt. Efter varje intervju sammanställdes den och 

skickades till respondenten för godkännande innan den togs med i arbetet.  

 

Enligt Tjora (2012) är det viktigt med noggranna etiska val vid kontakt med respondenter. 

Därför erbjöds alla som intervjuades att vara anonyma, vilket samtliga tackade nej till. Från 

första mailet som skickades till respondenterna, till intervjun och slutligen återkoppling samt 

tackmail var målet att respondenterna skulle känna sig respekterade. Då den här vetenskapliga 

uppsatsen involverar respondenter, påverkar uppförandet kommunikationen och därför är det 

viktigt enligt Tjora (2012) att även ha det i åtanke. 

 

3.3 Urval 

Respondenterna i den här studien grundar sig i ett tillfällighetsurval. Ett tillfällighetsurval 

definieras som ett urval där människor som finns tillgängliga just nu har intervjuats (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 113). I det här fallet gick det till på det viset att ett 40-tal företag verksamma 

inom byggbranschen i Mälardalen som hade upp till 60 stycken anställda mailades. De som 
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sedan kunde och ville ställa upp på intervju lade grunden för studiens primärdata. Personer som 

intervjuades på företagen var antingen VD, ägare eller projektledare eftersom att det 

förmodligen är de som besitter bäst kunskap om hur företaget har påverkats och kommer att 

påverkas av ROT-avdraget. 

 

Det är i ett tidigt skede under planeringsfasen som definitionen av populationen sker, antingen 

indirekt när syftet formuleras eller direkt genom att formulera syftet efter vald population. 

Definitionen bör också klart och tydligt avgränsa vilka grupper som inkluderas i populationen 

samt vilka som ska exkluderas för att det ska framkomma tydligt utan oklarheter (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 112). Den population som studien riktar sig mot och som resultaten ska 

kunna generaliseras till är mindre till medelstora företag verksamma i byggbranschen och som 

arbetar med ROT-tjänster, stationerade i Mälardalen. Den sekundär data som använts i studien 

ökade möjligheten till att generalisera studiens resultat. Enligt Tillväxtverket (2016) är 

definitionen av små till medelstora företag, företag som har högst 250 anställda och en 

årsomsättning på högst 50 miljoner euro. I och med den här avgränsningen har de företag som 

inte arbetar med ROT-tjänster exkluderats då de inte är relevanta för den här studien. De företag 

som går under definitionen stora företag samt små till medelstora företag som befinner sig 

utanför Mälardalen har också exkluderats.  

 

Studien riktar sig mot små till medelstora företag för att fånga en eventuell påverkan, vilket 

antogs skulle märkas av hos företag med lite mindre verksamhet än de största verksamma inom 

branschen. I och med att det inte ens har gått ett halvår efter att sänkningen av ROT-avdraget 

infördes när studien utförs antogs att bolag med mindre verksamhet drabbas först av en 

förändring.  

 

Utgångsort för studien är Västerås men avgränsningen av studieområde är vald till Mälardalen 

för att inte exkludera närliggande orter till Västerås. De undersökta företagen är verksamma 

både i och utanför Västerås.  

 

3.4 Metodkritik 

Metoden valdes och utformades med hjälp av flera metodböcker. Med hjälp av olika perspektiv 

kunde en djupare förståelse för de olika begreppen och betydelserna fås, vilket gör att valet av 

metod kan styrkas med flera olika källor.  

 

Det har dock varit svårt att hitta kontaktuppgifter till de allra minsta företagen då de har saknat 

både hemsida och mailadress. Det har gjort att studien kan ha gått miste om information från 

de företag som kan tänkas beröras mest av sänkningen. Risken finns också att de företag som 

har ställt upp på intervju är sådana som endast är missnöjda med sänkningen och därför ställer 

upp för att få chans att förmedla sitt missnöje. På grund av det här kan arbetet bli riktat åt att 

sänkningen endast är en negativ förändring då studien kan ha missat de positiva åsikter som 

finns om den. Det bör även tas i beaktande att risken finns att de företag som går i tankarna om 
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att börja med eller redan arbetar med svartarbete inte är företag som är villiga att ställa upp på 

en intervju. På grund av det kan studien missa en viktig empirisk källa.  

 

3.5 Källkritik 

Målet har varit att i så stor utsträckning som möjligt använda vetenskapliga artiklar eftersom de 

är granskade och godkända och därför också pålitliga. Eftersom det behövdes mer specifik 

information som inte kunde hittas i vetenskapliga artiklar har information från bland annat 

Skatteverket och regeringen använts. I och med det valda ämnet och deras koppling till källorna, 

anses de trovärdiga och visar inga tecken på några incitament till att förmedla felaktig 

information. Informationen som kommer från regeringen är politiska uttalanden, men eftersom 

den information som använts endast är anledning till införande och sänkning av ROT-avdraget 

samt undersökningar som gjorts anses informationen inte vara missvisande. Andra källor som 

använts är Byggvärlden, Företagande och Sveriges Byggindustrier som anses vara mindre 

trovärdiga källor eftersom att de kan vara något vinklade och partiska. Det här försökte 

motverkas genom att endast använda information från källorna som är ren fakta och därför inte 

borde vara vinklad.  

 

I och med att Skatteverket hela tiden uppdaterar och ändrar sin information på deras hemsida 

sparades bilder på de sidor som använts för säkerhets skull. Det här gjordes för att det ska finnas 

underlag för informationen även om den skulle försvinna från just den hemsida som hänvisats 

till.  

 

Studiens empiriska källor gör den mer trovärdig eftersom att de intervjuade företagen är 

verksamma inom den bransch studien ska undersöka. I och med att studiens respondenter är 

högt uppsatta inom företagen och besitter en större kunskap om företaget som helhet, är det de 

här personerna som har störst chans att märka en förändring först, oavsett om den är positiv 

eller negativ. Det finns dock en risk att de effekter som respondenterna känt av inte enbart 

behöver bero på sänkningen av ROT-avdraget vilket i sådant fall skulle kunna ge ett 

missvisande resultat.  

 

Undersökningen som gjordes av Demoskop omfattar studiens ämne och utfördes i mars 2016 

vilket är tre månader efter sänkningen trädde i kraft. Därför anses den vara relevant för studien. 

Undersökningen är även trovärdig då Demoskop är ett av Sveriges ledande analysföretag inom 

politik, företagande, privatekonomi och samhällsbyggande (Demoskop, u.å.).  

 

3.6 Operationalisering 

Eftersom att studien började med en faktainsamling fanns en tanke om vilken riktning uppsatsen 

skulle styras åt. Med hjälp av insamlingen och kunskap som genererades under vägen kunde en 

intervjuguide utformas. Den delades in i fem olika delar. Delarna bestod av grundinformation 
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om företaget, införandet av ROT-avdraget, svartarbete, sänkningen av ROT-avdraget och 

planering för framtiden, se bilaga 1.  

 

Grundinformation om företaget valdes att ha med för att det ger läsaren en övergripande bild 

med information som exempelvis företagsform, hur länge företaget har funnits och vilka ROT-

arbeten de utför. Det ansågs även vara av stor betydelse att ställa frågor om införandet av ROT, 

framförallt om när det infördes år 2008 och vad det innebar för företagen. På så sätt var det 

möjligt att jämföra hur det var innan den här subventionen infördes och hur det kan tänkas bli 

efter sänkningen. Antal anställda, företagets omsättning, antal konkurrenter och antal kunder 

var sådant som antogs skulle kunna ha berörts. Därför skrevs de ned endast som stödord om 

respondenten själv inte skulle ha nämnt dem.  

 

Utifrån studiens initiala faktainsamling är svartarbete och ROT-avdrag nära sammankopplat. 

Därför var det intressant att fråga företagen om hur de har uppfattat den svarta marknaden, dels 

i samband med införandet och dels nu i och med sänkningen samt vad de tror kommer hända i 

framtiden. Det här är till viss del kopplat till sänkningen av ROT-avdraget som är studiens 

huvudfråga. För att kunna besvara den ställdes även frågan om hur företagen har hanterat 

sänkningen och vilka förändringar som skett. Liksom i frågan om införandet var punkter som 

eventuellt kunde ha påverkats antal anställda, företagets omsättning, antal konkurrenter och 

antal kunder. Även den sista delen som handlar om planering för framtiden kopplas till studiens 

huvudfråga. Tanken var att de eventuellt hade märkt av sänkningen och nu förbereder för 

åtgärder eller att de förutspår att stora förändringar kommer ske och vill vara väl förberedda.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer en redogörelse för den empiriska data som samlats in, både primär 

och sekundär. Primärdata har hämtats genom personliga intervjuer medan sekundärdata 

kommer från en undersökning utförd av Demoskop.  

4.1 Intervju med Mälardalens Kyl och Ventilation AB 

Stefan Svanström har varit VD för Mälardalens Kyl och Ventilation AB sedan företaget startade 

år 2004. Företaget har idag cirka 30 anställda men hyr in personal vid behov. Deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter berör komfort inom hushåll så som kyla, ventilation, 

värmepumpar och elarbeten. Företaget är verksamt i Västerås samt områden knutna till 

Västerås, såsom Surahammar och Kolbäck. De har runt 3 000 kundfakturor per år där cirka 1 

700 av dem är till privatpersoner. Av de 1 700 är antalet ROT-arbeten runt 1 200 medan resten 

är arbeten som täcks av försäkringsbolag och därför inte är ROT-berättigade (S. Svanström, 

personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

 

4.1.1 Effekter av införandet av ROT-avdraget 2008 

Införandet innebar en tröskel för Mälardalens Kyl och Ventilation AB att ta sig över rent 

administrativt då det tog ett tag att lära sig hur ROT-avdraget skulle hanteras och redovisas 

enligt Skatteverkets nya regler. Företaget märkte av en ökad efterfrågan vilket ledde till att de 

anställde fler. De kan dock inte svara på om ökningen av efterfrågan enbart berodde på 

införandet av ROT utan tror att även andra faktorer spelade in. Införandet ledde även till att det 

startades fler företag riktade till privatpersoner vilket resulterade i fler konkurrenter för 

Mälardalens Kyl och Ventilation AB (Ibid).  

 

Innan införandet av ROT-avdraget fick Mälardalens Kyl och Ventilation AB 

svartjobbsförfrågningar varje dag. Efter att det införts avtog efterfrågan av svartjobb helt vilket 

blev ett lyft för företaget och hela byggbranschen. Subventionen ledde till att de flesta företagen 

började rätta sig efter lagboken och de företag som gjort rätt från början inte blev lidande för 

det (Ibid).  

 

4.1.2 Effekter av sänkning av ROT-avdraget 2016 

På grund av fusk med ROT-avdraget har Skatteverket sedan årsskiftet 2015/2016 börjat 

kontrollera företagen mer. Tidigare skulle företagen redovisa arbetstiden och materialkostnaden 

men nu ska fakturorna vara mer specificerade. I och med att avdraget sänktes ska företagen 

även redovisa milen, arbetstiden samt material som har använts. För att se över att det här görs 

på rätt sätt kan Skatteverket ibland efterfråga underlag gällande ett antal arbeten. För ytterligare 

kontroll ser Skatteverket över att företagen inte minskat på materialkostnaden och istället lagt 

det på arbetskostnaden för att kunden ska kunna göra mer avdrag (Ibid).  
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Mälardalens Kyl och Ventilation AB har inte gjort några förändringar i företaget gällande 

sänkningen av ROT-avdraget. De förväntade sig att sänkningen skulle leda till förlorade kunder 

som istället skulle välja att köpa svart men hittills har företaget inte märkt någon negativ 

påverkan. Innan sänkningen trädde i kraft ökade efterfrågan markant av personer som ville 

hinna köpa ROT-jobb med det 50-procentiga avdraget. Företaget fick dock så mycket att göra 

att vissa jobb ändå föll över till år 2016 och därmed endast berättigades till 30 procent ROT-

avdrag (S. Svanström, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

 

Sedan sänkningen av ROT-avdraget har Mälardalens Kyl och Ventilation AB inte märkt någon 

ökning av svartjobbsförfrågningar. I och med att ROT-avdraget har blivit väl etablerat har det 

satts i system att kunderna vill fortsätta att köpa vit arbetskraft. Anledningen till det är den 

säkerhet som erbjuds, så som garantier, men också eftersom att kunderna har insett att billigt 

inte alltid är bra (Ibid). 

 

4.1.3 Branschen i framtiden  

Mälardalens Kyl och Ventilation AB har ingen specifik planering inför framtiden gällande 

sänkningen av ROT-avdraget utan väljer att avvakta för att se vad som händer. Eftersom 

Sverige just nu befinner sig i en byggboom och företaget har många kunder på våren, har de 

inte märkt av någon påverkan av sänkningen ännu. Hade ROT-avdraget dock tagits bort helt är 

det troligt att det skulle bli stora negativa förändringar genom att det skulle uppstå mer 

svartarbeten på marknaden (Ibid). 

 

Sänkningen skulle kunna vara en fördel på sikt för Mälardalens Kyl och Ventilation AB om 

staten väljer att använda de sparade pengarna till att bygga boenden eftersom att det skulle leda 

till mer arbete inom branschen som de är verksamma i. När Sverige går dåligt minskar 

byggandet oavsett om det finns ett ROT-avdrag eller inte. Så är inte fallet idag då det byggs 

hela tiden, men det beror inte enbart på ROT-avdraget utan det finns även andra faktorer som 

påverkar. Exempel på andra faktorer är flyktingkrisen som råder just nu med många nyanlända 

samt den sedan tidigare rådande bostadsbristen vilket gör att det kommer behöva byggas många 

nya bostäder på kort sikt (Ibid).  

 

4.2 Intervju med Målerispektrum AB  

Målerispektrum AB grundades år 1987 och håller huvudsakligen på med måleriarbeten. Stefan 

Allvin började arbeta på företaget för sex år sedan men har varit verksam inom branschen sedan 

år 1986. S. Allvin är delägare i företaget samt ansvarig för den privata marknaden. Företaget 

har 50 anställda på målerisektionen och utför endast arbeten i Västerås. Omkring 20 procent av 

Målerispektrum AB´s arbete är ROT-berättigat och resterande del är arbeten som utförs åt 

företag och fastighetsförvaltare (S. Allvin, personlig kommunikation, 20 april, 2016). 
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4.2.1 Effekter av införandet av ROT-avdraget 2008  

Målerispektrum AB valde att inte göra några förändringar inför införandet av ROT-avdraget, 

utan gjorde förändringar allt eftersom det blev relevant. I och med införandet fick företaget fler 

privata kunder vilket ledde till att de skapade en grupp anställda som är nischade för 

privatmarknaden. Tack vare ROT-avdraget kunde de även anställa fyra medarbetare till. De 

förändringar och åtgärder som gjordes ledde till en ökad omsättning för företaget och införandet 

av ROT-avdraget innebar endast fördelar med exempelvis utökad marknad. Konkurrensmässigt 

märkte företaget inte av någon ökning i större utsträckning än vanligt. Innan ROT-avdraget 

infördes var den svarta marknaden väl utbredd i branschen, men sedan införandet år 2008 har 

all den verksamheten försvunnit (S. Allvin, personlig kommunikation, 20 april, 2016). 

 

4.2.2 Effekter av sänkningen av ROT-avdraget 2016  

Innan sänkningen hade Målerispektrum AB både små och stora uppdrag som utfördes åt 

privatpersoner. Efter sänkningen har de märkt att de kunder som förut efterfrågade tjänster så 

som att måla om ett sovrum inte anlitar företag eftersom det inte är värt det på samma sätt 

längre. Idag får de istället fler stora förfrågningar som att exempelvis måla om en hel lägenhet 

eller ett hus eftersom större ROT-arbeten fortfarande gynnar kunder på samma sätt som tidigare 

(Ibid). 

 

Beslutet att sänka ROT-avdraget är lite vridet eftersom tanken från början var att de som inte 

hade så mycket pengar skulle ha möjlighet att renovera. Sänkningen har lett till att de kunderna 

inte hör av sig i samma utsträckning längre. Istället för att sänka procenten och ha kvar taket 

för maxbeloppet borde de ha behållit det 50-procentiga avdraget men sänkt taket. Det hade 

inneburit att även de som vill göra mindre renoveringar hade tjänat på att använda sig av ROT-

avdraget (Ibid). 

 

Målerispektrum AB har inte gjort några åtgärder inför sänkningen. De har beslutat att vänta och 

se vad som händer och utefter det göra förändringar om det behövs. Förutom att de mindre 

måleriarbetena ersatts med större förfrågningar har de inte märkt någon skillnad sedan 

sänkningen infördes. Målerispektrum AB’s personal skulle inte beröras om efterfrågan av 

ROT-arbeten från privatpersoner skulle minska, utan de skulle i sådana fall få göra andra 

arbeten för företaget. Företaget trodde att det skulle bli värre och att sänkningen skulle medföra 

fler negativa påverkningar för dem. Sänkningen av ROT-avdraget kommer slå hårdast mot små 

företag som främst riktar sig mot privatpersoner (Ibid). 

 

Företaget märkte av en större efterfrågan innan sänkningen trädde i kraft då kunder ville passa 

på att utnyttja avdraget på 50 procent. De tror även att många valde att köpa hus innan årsskiftet 

med tanke på att slippa omfattas av amorteringskravet som skulle införas år 2016. Det i sin tur 

ledde till att de inte hann renovera innan årsskiftet och därför gör det nu även fast de endast får 

använda sig av det 30-procentiga avdraget. De kunder som företaget har talat med anser inte att 

sänkningen av ROT-avdraget var en bra idé utan skulle gärna sett att det låg kvar på 50 procent 

(Ibid). 
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Målerispektrum AB har lägre priser för privatpersoner än för företag och har inte ändrat priserna 

sedan sänkningen. Sänkningen har inte inneburit någon större administrativ arbetsbörda för 

företaget eftersom de redan har ett väl inarbetat administrativt arbete med bra rutiner, vilket de 

ser som en konkurrensfördel. Målerispektrum AB har inte märkt att Skatteverket varit mer 

aktiva och kontrollerar företagen för att se att allt går rätt till (S. Allvin, personlig 

kommunikation, 20 april, 2016). 

 

Om ROT-avdraget skulle tas bort helt skulle marknaden gå tillbaka till ruta ett, det vill säga 

som det var innan sänkningen. Svarta marknaden skulle bli större och privatpersoner som ska 

göra mindre renoveringar skulle sluta höra av sig till företag för hjälp (Ibid).  

 

4.2.3 Branschen i framtiden  

Eftersom staten planerar att lägga pengarna de sparar in på sänkningen av ROT-avdraget på 

bostadsbyggande kan det ändå betyda mer arbeten för Målerispektrum AB. Underhållsmåleri 

kommer inte att försvinna och därför kommer företaget inte mista sin privata marknad. 

Eftersom deras arbeten ofta innefattar cirka 20 procent material och resten arbetskostnad kan 

kunden använda ROT-avdraget på en stor del av totalkostnaden till skillnad mot andra arbeten 

där en större del utgörs av material (Ibid). 

 

Det är för tidigt att säga vad som kommer hända i framtiden inom branschen samt hur den svarta 

marknaden kommer påverkas. Till hösten borde det ha gått tillräckligt lång tid för att se vilka 

förändringar som skett för företagen. Generellt ser Målerispektrum AB en högkonjunktur i 

framtiden (Ibid). 

 

4.3 Intervju med Nordiska byggkoncept AB 

Nordiska Byggkoncept AB, nedan kallat Nordikon, grundades år 1987. De har idag 52 anställda 

och Claes Andhagen är företagets VD sedan 3,5 år tillbaka. Företagets huvudsakliga 

sysselsättning är byggverksamhet mot kommersiella fastighetsägare samt stat och kommun. 

Till viss del görs arbeten även till privatpersoner men det är inget som marknadsförs (C. 

Andhagen, personlig kommunikation, 18 april, 2016).  

 

Företaget är till 80 procent verksamt i Västerås, 10 procent i Enköping och resterande 10 

procent i Eskilstuna. De ROT-arbeten som utförs är utbyggnader och ombyggnader, men för 

det mesta är det mindre tillbyggnader till ordinarie fastigheter som uterum. ROT-arbetena står 

för cirka två procent av företagets omsättning vilket blir ungefär fyra till fem miljoner kronor 

per år (Ibid). 

 

4.3.1 Effekter av införande av ROT-avdraget 2008  

Vid införandet märkte inte Nordikon av någon markant påverkan eftersom de vid tiden för 

införandet utförde det mesta av sitt arbete åt Västerås kommun. Det gjordes mer jobb åt 
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privatpersoner år 2008 än vad som görs nu eftersom att bolaget de senaste fyra åren har 

expanderat och gett sig in på andra verksamheter (Ibid). 

 

Rent marknadsmässigt ledde införandet till att det blev en stor skillnad i konkurrensen. De som 

tidigare jobbat svart fick inga förfrågningar och hela branschen rensades upp. Även för 

företagets personal ledde det till en attitydförändring. Företaget hade ett 10-tal snickare på den 

tiden som då och då fick förfrågan om att jobba på helgerna. Vid införandet av ROT-avdraget 

upphörde det totalt. De senaste tre åren har det inte förekommit något svartarbete bland 

företagets 35 anställda och de anställda har inte ens fått någon förfrågan (C. Andhagen, 

personlig kommunikation, 18 april, 2016). 

 

4.3.2 Effekter av sänkning av ROT-avdraget 2016 

I och med sänkningen av ROT-avdraget har det skett en stor attitydförändring hos 

privatpersoner gällande svartarbete då de nu kan tänka sig att köpa svart igen. Det är inget som 

direkt har påverkat företaget eftersom att Nordikon har noll tolerans rörande svartarbete. Dock 

märks det i branschen att det skett en attitydförändring till det negativa. Det finns mindre aktörer 

som säger upp sin personal och drar ner på den vita verksamheten för att arbeta mer själva eller 

med svart arbetskraft. Det är många som kommer till Nordikon och ber om anställning eftersom 

att deras tidigare chefer inte längre tycker det är värt att hålla på med det nya ”skattesystemet”. 

Med det nya skattesystemet menar de införandet av elektronisk personalliggare. De här 

företagen anser inte heller att det är någon idé att utföra ROT-arbeten eftersom att de får 

förfrågningar om att göra arbetena svart istället (Ibid). 

 

Vid införandet av elektronisk personalliggare blev det mer administrativt arbete efter årsskiftet 

för företaget. Personalliggaren gör att det tar en halvtimme extra vid varje projekt men 

Nordikon anser att den är bra. Det som tar tid är att det ska anmälas till Skatteverket att ett 

projekt startas och att det ska registreras in vilka som ska utföra projektet (Ibid).  

 

Företaget har sedan sänkningen av ROT börjat rapportera mer till Byggnads och de 

myndigheter som ska utöva kontroll mot svartarbete. Det finns en mycket större misstro på 

marknaden mot svartjobb nu. Nordikon har aldrig haft det problemet innan men nu känner hela 

branschen av det och framförallt de seriösa företagen. Företag som utför sådana arbeten som en 

privatperson inte kan utföra själv, utan måste anlita hjälp för, är de företag som blir mest 

drabbade. Det är många kakel- och badrumsföretag som har börjat få problem (Ibid). 

 

För de verksamma i branschen är sänkningen av ROT-avdraget mycket olycklig. Nordikon 

påverkas inte särskilt mycket arbetsvolymmässigt utan mer konkurrensmässigt och hur 

seriositeten i branschen uppfattas. Tidigare fanns det ingen marknad för svartjobb men nu börjar 

den växa upp igen. Den svarta marknaden kommer att blomstra upp till den nivå som var innan 

införandet av ROT-avdraget. Det är inte de som vill utföra stora arbeten som blir lidande utan 

de som vill köpa mindre arbeten. Privatpersoner anser inte längre att det är värt att använda sig 

av ROT (Ibid). 
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Rent bolagsmässigt gjordes inga förändringar hos Nordikon inför sänkningen av ROT-avdraget. 

Däremot blev de kommunikationsmässigt mycket tydliga med att det inte är tillåtet att låna hem 

varken verktyg eller bilar. Tidigare var det tillåtet att låna med sig hem för privata ändamål men 

det tog slut i och med sänkningen av ROT eftersom att det inte går att hålla isär vad som ska 

användas för privat hemmabruk eller annat arbete (C. Andhagen, personlig kommunikation, 18 

april, 2016). 

 

I fjol gjorde Nordikon över 20 stycken ROT-jobb och i snitt brukar de ligga på runt 13-14 per 

år. Precis innan sänkningen ökade efterfrågan av ROT-tjänster och sedan årsskiftet har de inte 

fått en enda förfrågan. Årstidsmässiga arbeten som egentligen inte var lämpliga att göra 

beställdes bara för att hinna göras innan sänkningen trädde i kraft. I och med den ökade 

efterfrågan var det många arbeten som de inte hann med innan årsskiftet (Ibid). 

 

Nordikon kan inte se några fördelar med sänkningen utan anser att det är etiskt och 

branschmässigt förkastligt. De är medvetna om att det finns politiska orsaker som spelar in så 

som att en sektor kan ha gynnats för mycket, men skulle då hellre sett att avdraget gjorts bredare 

för att göra det möjligt för fler att använda subventionen för att inte göra det exklusivt för de 

som äger en egen bostad (Ibid). 

 

4.3.3 Branschen i framtiden  

Gällande framtiden kommer efterfrågan på ROT-tjänster att minska. Tidigare har kunderna inte 

ansett att det är värt att utföra arbetet själv men det kommer de göra mer nu efter sänkningen 

(Ibid).  

 

Hade inte efterfrågan på byggarbetare varit så stor som den är nu på grund av bostadsbyggandet 

hade sänkningen av ROT slagit hårt mot arbetslösheten i branschen. Nu slår det istället mot 

skatteintäkten för staten då folk inte bara kan sluta utföra arbeten utan det görs i någon form 

men inte den rätta vägen (Ibid).  

 

4.4 Intervju med Englunds Måleri AB 

Englunds Måleri AB startades i Västerås år 2008 och är ett dotterbolag till Hagfors måleri AB 

som grundades år 1953. Englunds Måleri AB har 14 anställda. Roland Johansson är VD och 

har varit med sedan företaget startades men har varit i branschen sedan år 1981. Företagets 

huvudsakliga sysselsättning är byggnadsmåleri och de ROT-arbeten de utför är också 

huvudsakligen måleri. Förra året var cirka 30 procent av företagets totala arbeten ROT-

berättigade (R. Johansson, personlig kommunikation, 25 april, 2016). 

 

4.4.1 Effekter av införande av ROT-avdraget 2008  

Totalt sett har införandet av ROT-avdraget bidragit med 2 600 nya anställningar på marknaden. 

Företaget startades i samma veva som ROT-avdraget infördes år 2008 men det var bara en 

slump och inget som var planerat. Eftersom ROT-avdraget infördes vid den tidpunkten 
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underlättade det för företaget att annonsera och komma ut på marknaden. Kunden får göra 

avdrag på en stor del av den totala kostnaden eftersom företagets måleriuppdrag består av cirka 

30 procent materialkostnader och resterande del är arbetskostnad. I och med införandet 

försvann hela den svarta marknaden (R. Johansson, personlig kommunikation, 25 april, 2016). 

 

4.4.2 Effekter av sänkningen av ROT-avdraget 2016  

Sedan ROT-avdraget sänktes har Englunds Måleri AB fått förfrågningar om svartarbeten, vilket 

de alltid tackar nej till. Antalet anbud på ROT-tjänster har minskat i år jämfört med samma 

period föregående år, vilket de kan koppla till sänkningen av avdraget. Eftersom Englunds 

Måleri AB utför många utomhusarbeten kommer de snart märka hur mycket sänkningen har 

påverkat den här typen av uppdrag. Företaget har uppmärksammat att färre kunder tackar ja till 

offerter och även det beror på sänkningen (Ibid). 

 

Englunds Måleri AB har inte gjort några förändringar inför sänkningen. Den enda skillnaden 

nu är att den administrativa delen är något större. Förutom det arbetar företaget på som förut 

och marknadsför sig lika mycket på den privata marknaden som tidigare. Det finns knappt 

någon arbetslöshet på målerimarknaden utan det är snarare svårt att få tag på folk. Därför 

utbildar företaget i snitt två målerilärlingar per år. Att sänkningen påverkat så mycket som den 

faktiskt gjort var inget de hade räknat med. Januari och februari har i jämförelse med föregående 

år gått dåligt (Ibid).  

 

Företaget märkte av en hög efterfrågan på måleriuppdrag innan årsskiftet eftersom kunderna 

ville utnyttja ROT-avdraget medan det låg på 50 procent. Eftersom efterfrågan ökade mycket 

blev en del arbeten inte gjorda förrän efter årsskiftet och fick då faktureras enligt 

övergångsregeln som var vid årsskiftet. Regeln säger att arbetet skulle vara klart inom en viss 

period för att få använda det 50-procentiga avdraget (Ibid). 

 

Om ROT-avdraget skulle avskaffas helt skulle det bli 2 600 färre målare på marknaden, det vill 

säga en minskning med samma antal som det ökade vid införandet. Med andra ord skulle 

marknaden gå tillbaka till ruta ett. Det hade varit bättre om avdraget hade varit kvar på 50 

procent och istället sänkt taket, precis som de gjorde för RUT-avdraget, även om det absolut 

bästa hade varit om det inte sänktes alls. Sänkningen är inte en bra lösning. Även om staten 

planerar att lägga de insparade pengarna på bostadsbyggen är det ingen märkvärdig summa i 

sammanhanget (Ibid). 

 

4.4.3 Branschen i framtiden  

Arbetslösheten kan eventuellt öka på vintern och att det kommer slå hårdast mot de yngre. 

Risken finns att det kommer bli säsongarbetslöshet mellan slutet på december till mars. Det är 

svårt att veta vad utfallet blir men risken är större nu efter sänkningen av ROT-avdraget (Ibid).  

 

Englunds Måleri AB kommer troligtvis känna av sänkningen i framtiden men de kommer inte 

vika sig för det utan får arbeta hårdare. Företaget tror att de kommer få färre uppdrag men de 

kommer inte höja sina priser utan snarare pressa dem (Ibid).  
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4.5 Intervju med MPA Alviks Måleri AB 

MPA Alviks Måleri AB grundades år 1986 och har 34 anställda. Johan Fredriksson arbetar som 

projektledare och har arbetat inom företaget sedan år 2005 men har varit i branschen sedan år 

1988 (J. Fredriksson, personlig kommunikation, 27 april, 2016). 

 

MPA Alviks Måleri AB arbetar med byggnadsmåleri, allt från nyproduktion till reparationer 

och har både företag och privatpersoner som sina kunder, men riktar sig i huvudsak mot företag. 

De ROT-berättigade arbetsuppgifter som de utför kan till exempel vara målning eller 

tapetsering av ett sovrum eller utvändig målning av bostad (Ibid).  

 

4.5.1 Effekter av införandet av ROT-avdraget 2008  

När ROT infördes de första gångerna under 1990-talet och början av 2000-talet märktes inga 

effekter. När det infördes igen år 2008 började MPA Alviks Måleri AB annonsera en hel del 

för att få in den privata delen då de inte hade många förfrågningar från privatpersoner sedan 

tidigare. Förutom att försöka nå ut mer på den privata marknaden genom mer marknadsföring 

gjordes inga större förändringar (Ibid).  

 

I och med införandet av ROT påverkades omsättningen positivt. Tack vare att MPA Alviks 

Måleri AB fick in fler arbeten resulterade det i en heltidstjänst som bara höll på med ROT-

arbeten (Ibid).  

 

Då företaget inte var aktivt på den privata marknaden innan införandet, utförde de inte ROT-

arbeten och har därför inte så mycket att jämföra med sedan tidigare. De lade märke till fler 

mindre företag som inte reflekterats över tidigare. Det var många som startade eget i och med 

införandet och som i princip bara höll på med ROT (Ibid). 

 

Det svårt att säga hur mycket svartjobb som fanns tidigare. Även om MPA Alviks Måleri AB 

aldrig har utfört svartarbete har de märkt att folk tycker att det är skönare att få det gjort på rätt 

sätt. Att målare är där under vanlig arbetstid och inte på kvällar och helger samt att de får kvitto 

och garantier på det arbete som är utfört. Utifrån det drar J. Fredriksson slutsatsen att det 

troligtvis var utbrett med svartarbete innan ROT-avdraget infördes, men att det efter införandet 

inte är någon som tycker att det är värt det. Efter att ROT infördes blev det nästan dyrare att 

använda sig av svart arbetskraft än att utnyttja ROT-avdraget och samtidigt få säkerheter så 

som garantier (Ibid). 

 

4.5.2 Effekter av sänkningen av ROT-avdraget 2016  

Det händer än idag att det finns kunder som efterfrågar svartarbete, något som MPA Alviks 

måleri tar avstånd ifrån då de endast arbetar mot faktura (Ibid).  

 

För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att åka ut till kunden och komma med en offert så 

snabbt som möjligt efter att kunden har hört av sig, på grund av att konkurrensen är relativt hög. 
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Många kunder är måna om att se över vad olika företag erbjuder för priser och det är därför 

viktigt att vara snabb (J. Fredriksson, personlig kommunikation, 27 april, 2016). 

 

Efter att ROT-avdraget sänktes fick företaget färre förfrågningar om att utföra arbeten åt 

privatpersoner. Det märktes redan efter årsskiftet. Om de jämför med hur det såg ut föregående 

år vid den här tiden är det en markant skillnad på efterfrågan från den privata sidan (Ibid). 

 

Innan årsskiftet kände företaget av en större efterfrågan än vanligt. Det var många företag som 

annonserade om att använda ROT-avdraget innan det sänktes. På MPA Alviks Måleri AB hade 

de redan många arbeten vilket gjorde att de inte var i behov av att annonsera mer om det. De 

kunder som var intresserade av det kontaktade dem ändå. Många ringde i november och ville 

ha arbeten klara innan årsskiftet. MPA Alviks Måleri AB hade dock redan så många arbeten 

bokade att de var tvungna att tacka nej till många förfrågningar. De såg till att få klart alla 

arbeten innan årsskiftet för att slippa ta de konsekvenser som kom med att arbetet inte utfördes 

under år 2015 (Ibid).  

 

I och med att MPA Alviks Måleri AB arbetar mest åt företag har de inte drabbats så hårt av 

sänkningen och har därför inte behövt säga upp någon. Arbetslösheten är inget som oroar då 

det just nu är brist på målare och det finns massvis med arbeten. På MPA Alviks Måleri AB har 

de sökt målare hela vintern men i och med byggboomen slåss alla företag om de målare som 

finns i Västerås. På MPA Alviks Måleri AB är de måna om att ta hand om de lärlingar som 

kommer från gymnasiet (Ibid). Enligt J. Fredriksson (personlig kommunikation, 27 april, 2016) 

kommer byggboomen att hålla i sig åtminstone till år 2020. Det ska byggas 3 000 nya bostäder 

i Västerås varje år fram till år 2018. År 2015 byggdes det bara 700 lägenheter och om det 

fortsätter i den takten kommer det troligtvis hålla på i fyra-fem år till.  

 

Sänkningen kommer att drabba de mindre företagen mer som i princip bara utfört ROT-arbeten. 

Det behövs en grund att stå på och det är viktigt att nischa in sig på något område för att de små 

företagen ska klara sig efter sänkningen. MPA Alviks Måleri AB har inte gjort några 

förändringar på grund av sänkningen och de planerar inte heller att göra några (Ibid).  

 

J. Fredriksson tycker att det var bättre förr. Med det nya ROT-avdraget kommer staten tappa 

mycket skattepengar då det nu är en så pass liten skillnad för kunden mellan att köpa svart eller 

vitt. Det hade varit bättre att sänka taket istället för procentsatsen. Många arbeten som MPA 

Alviks Måleri AB genomför inomhus uppgår sällan till några större summor och det är därför 

de kunderna som drabbas hårdast, jämfört med utvändiga målerier som kan dra iväg i pris. Den 

förändring som sänkningen medförde hade inte blivit lika stor om endast taket hade sänkts, 

eftersom fler då hade haft råd att köpa tjänsten (Ibid).  

 

4.5.3 Branschen i framtiden  

Om det fortsätter att se ut som det gör nu kommer svartarbeten att öka i hela branschen och gå 

tillbaka till som det var innan ROT-avdraget infördes. Den svarta marknaden kommer återigen 

bli intressant och blossa upp (Ibid).  
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4.6 Undersökning av Måleriföretagen i Sverige 

Opinionsanalysföretaget Demoskop har på uppdrag av Måleriföretagen i Sverige genomfört en 

undersökning angående sänkningen av ROT-avdraget. Undersökningen grundar sig på både 

medlemsföretag i Måleriföretagen och allmänheten. Endast ett urval av de frågor som ingick i 

undersökningen presenteras nedan. 

 

Nedan följer fyra frågor som de tillfrågade medlemsföretagen har svarat på. I undersökningen 

medverkade 335 medlemsföretag. 

 

Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om effekterna av ROT-

avdraget generellt? 

 Stämmer väl Stämmer 

ganska 

väl 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer inte 

alls 

Har minskat 

andelen 

svartjobb i 

måleribranschen 

 

77,7% 

 

13,9% 

 

4,8% 

 

3,6% 

Har ökat det 

administrativa 

arbetet 

 

17,6% 

 

44,5% 

 

31,5% 

 

6,4% 

Har ökat 

intresset för 

måleritjänster 

 

63,3% 

 

27,3% 

 

5,2% 

 

3,9% 

Tabell 1 - Effekter av ROT-avdraget generellt.  

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 

 

Har möjligheterna till ROT-avdrag inneburit att ni har nyanställt de senaste fem åren? 

Ja Nej 

62,3% 37,7% 

Tabell 2 - Möjligheter till nyanställning.  

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 
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Hur har sänkningen av ROT-avdraget påverkat efterfrågan från privatkunder i ert 

företag?(Flera svar möjliga) 

Ej märkt någon 

skillnad 

Efterfrågan har 

minskat i liten 

utsträckning 

Efterfrågan har 

minskat i stor 

utsträckning 

Större 

efterfrågan från 

privatkunder i år 

än under 2015 

Större 

förfrågningar 

om att utföra 

tjänster svart 

efter att ROT-

avdraget sänktes 

8,9% 33,8% 54,8% 1,3% 30,3% 
Tabell 3 - Efterfrågan från privatkunder.  

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 

 

Vilka konsekvenser har det sänkta ROT-avdraget inneburit för ditt företag?  

(Fler svar möjliga) 

Inga större 

konsekvenser 

Det finns en risk att 

vi kommer behöva 

säga upp personal 

Vi har 

redan/kommer att 

säga upp personal 

Vi har fått 

förfrågningar om att 

utföra måleritjänster 

svart 

36,7% 37,3% 13,5% 35,4% 

Tabell 4 - Konsekvenser av det sänkta ROT-avdraget. 

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 

 

Nedan följer en del av undersökningen som tillfrågades allmänheten angående sänkningen av 

ROT-avdraget. I undersökningen medverkade 1215 stycken personer. 

 

Vilka effekter tror du förändringen i ROT-avdraget har för människors benägenhet att: 

 Öka Ingen skillnad Minska Ej svar 

Anlita svart 

arbetskraft 

58% 26% 14% 2% 

Renovera själv 

istället för att 

anlita andra 

 

53% 

 

35% 

 

9% 

 

3% 

Renovera 

hemma 

15% 41% 41% 3% 

Anlita 

professionella 

hantverkare 

 

14% 

 

28% 

 

55% 

 

3% 

Tabell 5 - Effekter av förändringen.  

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 
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Om möjligheterna till ROT-avdraget avskaffades, vilka effekter tror du det då skulle ha 

för människors benägenhet att: 

 Öka Ingen skillnad Minska Ej svar 

Anlita svart 

arbetskraft 

83% 14% 1% 1% 

Renovera själva 

istället för att 

anlita andra 

 

75% 

 

20% 

 

3% 

 

2% 

Renovera 

hemma 

6% 37% 55% 3% 

Anlita 

professionella 

hantverkare 

 

1% 

 

19% 

 

77% 

 

3% 

Tabell 6 - Om ROT-avdraget avskaffades. 

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 

 

 

Efter sänkningen av ROT-avdraget är kostnaderna för olika tjänster i hemmet 40 % 

högre än tidigare. Skulle du av det skälet överväga att köpa tjänster svart, i så fall vilka: 

Målare Snickare Golvläggare Elektriker Rörmokare Nej 

26% 26% 21% 19% 18% 64% 

Tabell 7 - Köpa svarta tjänster. Egen bearbetning. Demoskop 

Källa: Demoskop (2016). Egen bearbetning. 
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5. Analys  

Nedan analyseras referensramen och empirin. När undersökningen av Demoskop nämns, 

omfattas endast måleribranschen.  

5.1 Införandet av ROT-avdraget år 2008 

Inför införandet av ROT-avdraget var det inget av de fem företag som intervjuades som valde 

att göra några förändringar. De valde istället att vänta och se vad som hände och genomföra 

förändringar vart eftersom det behövdes. Planering ses dock ofta som något nödvändigt men en 

undersökning av Effendi och Kusmantini (2015) har även visat att ju mer flexibel ett företags 

strategiska planering är desto bättre presterar dem. Företagens val av att avvakta med att göra 

förändringar kan därmed ses som en form av flexibel planering.  

 

5.1.1 Processen  

I och med införandet kom Skatteverket med krav på information som företag måste lämna till 

dem för att få ersättningen för ROT utbetald. Kraven medförde därmed att företag behövde 

lägga ner mer tid på den administrativa delen, vilket är något som S. Svanström på Mälardalens 

Kyl och Ventilation AB poängterar då de märkte av att det var svårt att komma in i hur systemet 

fungerade till en början. Enligt Demoskops undersökning (2016) tycker 62 procent av de 

tillfrågade företagen att ROT-avdraget medfört en ökad administrativ börda medan resterande 

38 procent ansåg att det inte gjort det. Trots att en stor andel av företagen på marknaden kände 

av en ökad administrativ belastning valde de ändå att arbeta vitt istället för att gå till den svarta 

marknaden. Det här styrks av att den svarta marknaden försvann helt i och med införandet av 

ROT.   

 

5.1.2 Sysselsättning 

Anledningen till varför ROT-avdraget infördes 2008 var för att Regeringen ville göra de svarta 

hantverksjobben vita samt minska arbetslösheten i branschen. Utifrån vad de undersökta 

företagen berättat var det just det här som inträffade. Både Mälardalens Kyl och Ventilation AB 

och Målerispektrum AB har tack vare ROT-avdraget kunnat anställa mer personal. Mälardalens 

Kyl och Ventilation AB kunde dock inte svara på om det endast berodde på ROT-avdraget eller 

om det fanns andra faktorer som också spelade in. Det respondenterna säger stämmer även 

överens med resultatet från undersökningen som genomfördes av företaget Demoskop. 

Resultatet från undersökningen visade att 62 procent av de tillfrågade företagen har anställt fler 

de senaste fem åren tack vare ROT (Demoskop, 2016).  

 

Enligt Del Boca och Rota (1998) är det kostsamt för företag att både anställa och avskeda 

personal och den här typen av kostnader har inte alltid en klar monetär dimension. Innan 

företaget gör sitt val bör de tänka över vilka konsekvenser det leder till och därför krävs ett 

långsiktigt tänk från företagets sida. Trots kostnader som nyrekrytering bidrar till valde ändå 

företag att anställa eftersom ROT-avdraget medförde ökad efterfrågan och att intäkterna då 
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översteg kostnaden vilket ledde till en vinst. Som visas av figur 2 ökade arbetslösheten i 

samband med lågkonjunkturen 2008. Enligt Arbetsförmedlingen (2014) ledde 

konjunkturåterhämtningen och ROT-avdragets positiva påverkan till att arbetslösheten 

minskade de efterföljande åren vilket visar att byggbranschen är konjunkturkänslig.  

 

5.1.3 Svarta marknaden 

Sverige ligger i topp tre bland länderna i EU vad gäller svartarbete (Fyhn & Sorensen, 2011). 

Den svenska byggbranschen har under många år präglats av det här problemet (Heber, 2009), 

vilket är något som Mälardalens Kyl och Ventilation AB intygar och berättar att de dagligen 

fick svartjobbsförfrågningar innan införandet av ROT. Enligt Strand (2005) är en anledning till 

den svarta marknadens förekomst höga skattesatser. Riksdagen ville öka incitamenten för 

privatpersoner att anlita vit hantverkskraft och därmed minska den svarta marknaden. ROT-

avdraget som de valde att införa ledde till att den svarta marknaden försvann helt enligt alla de 

intervjuade företagen. De berättar att när ROT infördes år 2008 försvann den svarta marknaden 

eftersom privatpersonerna nu kunde betala lika mycket för vit arbetskraft som för svart vilket 

även medförde säkerheter så som garantier på det utförda arbetet. Mälardalens Kyl och 

Ventilation AB berättar även att det var ett lyft för de som gjort rätt från början och inte längre 

behövde konkurrera med den svarta marknaden. Enligt undersökningen av Demoskop (2016) 

anser cirka 92 procent av de 335 tillfrågade företagarna att andelen svartarbete har minskat i 

måleribranschen sedan ROT-avdraget infördes. Det här talar för att riksdagens mål med 

införandet uppnåddes.  

 

5.1.4 Utbud och efterfrågan 

Införandet av ROT-avdraget ledde till ökad efterfrågan inom byggbranschen. Det kan förklaras 

av Fan och Hyndman (2011) som säger att om priset ökar minskar efterfrågan, men i det här 

fallet är situationen det motsatta och det blev billigare för konsumenterna att anlita vit 

arbetskraft och efterfrågan ökade. Det här bekräftas av fyra av de fem respondenterna och MPA 

Alviks Måleri AB samt Målerispektrum AB berättar även att företagens omsättning ökade. Det 

femte företaget, Nordikon, arbetade vid införandet inte så utbrett mot den privata marknaden 

och kände därför inte av effekten. Även Demoskops undersökning bekräftar det här då 91 

procent av de tillfrågade måleriföretagarna angett att intresset för måleritjänster har ökat tack 

vare ROT (Demoskop, 2016).  

 

5.1.5 Konkurrens  

I samband med införandet märkte tre av respondenterna av en ökad konkurrens av företag som 

startades, riktade mot den privata marknaden. Enligt Fan och Hyndman (2011) ökar efterfrågan 

om priset sjunker vilket var det som hände när subventionen infördes. Det kan vara ett 

incitament till att företag startades för att matcha den ökade efterfrågan med ett större utbud. 

Målerispektrum AB märkte dock inte av någon större skillnad i konkurrensen.   
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5.2 Sänkningen av ROT-avdraget 

Precis som vid införandet av ROT-avdraget har företagen som intervjuades valt att inte 

genomföra några förändringar inför sänkningen utan väntar och ser vad som händer. 

Demoskops undersökning (2016) visar att 37 procent av de tillfrågade företagarna inte ser några 

större konsekvenser på grund av det sänkta ROT-avdraget. 

 

5.2.1 Processen 

Efter sänkningen har Skatteverket utökat kraven för vad företagen ska redovisa. Tilläggen är 

bland annat att informera om arbetstiden, materialkostnaden och resekostnaden. Tre av de 

intervjuade företagen var överens om att den administrativa arbetsbördan ökat sedan 

Skatteverket ökat kraven. Nordikon har ökat sin rapportering till Byggnads och Skatteverket 

och anser inte att det är mycket mer tidskrävande än innan utan att det är bra att kraven är 

hårdare. Av företagen som intervjuades är det endast Mälardalens Kyl och Ventilation AB som 

märkt av att Skatteverket kontrollerar företagen hårdare nu än innan. Sedan årsskiftet ska alla 

företag med byggverksamhet använda sig av en personalliggare för att motverka fusk. Det är 

något Nordikon hört är en anledning till att konkurrenter valt att dra ner på sin verksamhet.  

 

5.2.2 Sysselsättningen 

Enligt Sveriges Byggindustrier ser sysselsättningen inom byggbranschen positiv ut tack vare 

en förväntad stark byggkonjunktur. Inget av företagen har planer på att säga upp personal.  

Däremot har undersökningen av Demoskop (2016) visat att 14 procent redan har eller kommer 

att säga upp personal på grund av det sänkta ROT-avdraget. Den negativa effekten har inte 

märkts av i Västmanland på samma sätt. En anledning till det kan vara att det enligt J. 

Fredriksson ska byggas 3 000 nya bostäder varje år vilket leder till en hög arbetsbelastning på 

de företag som är verksamma i området. Englunds Måleri AB och MPA Alviks Måleri AB 

uttrycker även att det är brist på arbetskraft på marknaden och att det är svårt att få tag på 

personal. Eftersom att Sverige befinner sig i en byggboom och ska ha möjlighet att bygga det 

som planeras krävs det enligt Gamayunova (2015) att arbetskraften i byggindustrin har rätt 

utbildning. Det bidrar två av de undersökta företagen med genom att varje år utbilda lärlingar. 

Nordikon har uppmärksammat att mindre aktörer på marknaden säger upp personal och drar 

ner på sin verksamhet. Det har bidragit till att Nordikon fått in anställningsansökningar från 

dem.  

 

5.2.3 Svarta marknaden 

Efter sänkningen har inte Mälardalens Kyl och Ventilation AB upplevt någon ökning av 

svartarbetsförfrågningar vilket de tror beror på att ROT har resulterat i att kunderna vill köpa 

vitt och omfattas av de säkerheter och garantier som det innebär. Enligt Skatteverket kan en 

säkerhet exempelvis vara utbetalning från försäkringsbolag. Enligt undersökningen från 

Demoskop (2016) upplever cirka 35 procent av de tillfrågade företagarna att en konsekvens av 

sänkningen har blivit att de fått svartjobbsförfrågningar. Även tre av respondenterna anger att 

de fått svartjobbsförfrågningar efter sänkningen. När den svarta marknaden ökar minskar 

efterfrågan på vit arbetskraft vilket resulterar i ett sämre resultat för företagen. Anledningar till 
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att den svarta marknaden inte ökat mer än vad den gjort kan vara en blandning av att det nu 

råder en byggboom i Sverige, att kunderna gärna vill omfattas av garantier och att ROT-

avdraget ligger på 30 procent vilket fortfarande är en relativt hög subvention.  

 

Det har även skett en attitydförändring hos privatpersoner som nu kan tänka sig att köpa svart 

igen. En anledning till det är att svartarbete generellt inte räknas som ett grovt brott hos 

privatpersoner enligt Wärneryd och Walerud (1982). Nordikon har därför stramat åt 

möjligheten för personal att låna hem verktyg eftersom de inte längre kan säkerställa vad de 

används till. Den här typen av personal kan kopplas till den typ av svartarbetare som har ett vitt 

heltidsarbete men vill tjäna extra pengar genom att jobba svart vilket Williams (2007) beskriver, 

men det har Nordikon försökt motverka för sina anställda. Efter sänkningen har en större 

misstro mot företag i branschen uppstått på grund av svartarbete. Privatpersoner blir mer 

tveksamma till vilka företag som har en seriös verksamhet vilket leder till att de seriösa 

företagen blir lidande. Därmed drabbas alla företag i branschen av den svarta marknaden och 

inte enbart de som arbetar svart, vars personal enligt Williams (2007) och Skatteverket (u.å, B) 

går miste om sociala säkerheter som pensions- och sjukersättning. När Demoskop frågade 

privatpersoner vilka effekter sänkningen fått svarade 58 procent att de tror att fler kommer anlita 

svart arbetskraft och 14 procent ansåg att benägenheten att anlita svart arbetskraft kommer att 

minska. När de fick frågan om vilka tjänster de skulle överväga att köpa svart svarade 64 

procent att de inte skulle välja något av alternativen medan målare, snickare, golvläggare, 

elektriker och rörmokare fick i snitt 20 procent var (Demoskop, 2016).  

 

5.2.4 Utbud och efterfrågan  

Samtliga respondenter svarade att efterfrågan ökade innan årsskiftet eftersom kunderna ville 

passa på att konsumera medan ROT-avdraget låg på 50 procent. I samband med sänkningen 

nämnde regeringen att den skulle leda till minskad efterfrågan för att matcha utbudet. 

Målerispektrum AB berättar dock att efterfrågan inte har förändrats mer än att de nu får fler 

förfrågningar om större uppdrag istället för mindre. En bidragande faktor kan enligt S. Allvin 

vara att kunderna valt att köpa hus precis innan årsskiftet för att inte omfattas av 

amorteringskravet och därför inte kan renovera förrän nu.  

 

Nordikon, Englunds Måleri AB och MPA Alviks Måleri AB har alla märkt av en markant 

minskning av efterfrågan på ROT-arbeten. Två av respondenterna uttrycker båda att det 

antagligen slår hårdast mot mindre företag riktade mot privatmarknaden samt arbeten som 

privatpersoner inte kan utföra själv som exempelvis badrum. Demoskops undersökning visar 

att 89 procent av företagarna anser att efterfrågan har minskat efter sänkningen varav 55 procent 

av dem anser att den har minskat i stor utsträckning. Drygt en procent anser att efterfrågan har 

ökat efter sänkningen. Av privatpersonerna som Demoskop tillfrågade svarade 53 procent att 

benägenheten att renovera själva istället för att anlita andra kommer att öka, 35 procent trodde 

inte att det skulle bli någon skillnad och nio procent tror att det kommer minska (Demoskop, 

2016). Eftersom att sänkningen medför att privatpersoner inte längre får göra lika stora 

prisavdrag så kommer totalkostnaden bli högre, vilket medför att kunderna inte köper i lika stor 

utsträckning. 
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MPA Alviks Måleri AB och Målerispektrum AB trodde att sänkningen skulle ge större effekter 

än vad det gjorde. Englunds Måleri AB kände däremot av effekterna mer än vad de hade 

förväntat sig. Istället för att göra som Riksdagen beslutade och sänka procentsatsen, anser de 

flesta respondenter att de borde ha behållit procentsatsen och sänkt taket. Det hade gynnat de 

som vill göra mindre renoveringar. En av respondenterna föreslog att subventionen borde göras 

bredare så att exempelvis de som bor i hyresrätt kan utnyttja avdraget. De kunder som 

Målerispektrum AB har talat med är även de missnöjda med sänkningen.  

 

Hade ROT-avdraget tagits bort helt tror både Målerispektrum AB samt Englunds Måleri AB 

att effekten hade blivit att svarta marknaden hade gått tillbaka till som det såg ut innan ROT-

avdraget infördes. Undersökningen av Demoskop visar att 83 procent av de tillfrågade tror att 

människors benägenhet att anlita svart arbetskraft skulle öka om ROT togs bort helt medan 14 

procent tror att benägenheten inte skulle påverkas alls. Av de tillfrågade trodde också 75 procent 

att benägenheten för att renovera själv istället för att anlita hjälp skulle öka, medan 20 procent 

inte trodde att det skulle göra någon skillnad (Demoskop, 2016). Det här visar på att efterfrågan 

skulle minska markant vilket i sin tur skulle medföra negativa effekter för företagen som i värsta 

fall skulle kunna leda till konkurs.  

 

5.2.5 Konkurrens 

Sänkningen medförde att den svarta marknaden började växa. Detta påverkade Nordikon 

konkurrensmässigt genom att den svarta marknaden konkurrerar med de seriösa företagen.  

Eftersom det råder hög konkurrens i byggbranschen är det enligt Ye, Shen och Lu (2014) viktigt 

att företagen identifierar sina konkurrensfördelar för att vara framgångsrika på marknaden. 

Tack vare Målerispektrum AB´s väl utvecklade administrativa rutiner anser de sig ha en 

konkurrensfördel jämfört med de företag som inte är lika insatta. MPA Alviks Måleri AB anser 

att en av deras konkurrensfördelar är att de är snabba ut med offerter till de privata kunderna.  

 

5.3 Framtiden 

Företagarna ser ljust på framtiden. Sänkningen av ROT-avdraget motiverades av att det råder 

stor bostadsbrist i storstäderna och att staten behöver frigöra medel för att kunna öka byggandet 

av nya bostäder. De undersökta företagen arbetar alla med nybyggnationer och säger att de 

därför inte kommer påverkas i stor utsträckning av att ROT-avdraget sänkts då de arbeten de 

förlorar på det ersätts med nybyggnationer. C. Andhagen nämner att sänkningen hade slagit 

hårdare mot branschen om det inte vore för den rådande byggboomen, vilket även S. Svanström 

håller med om.  

 

5.3.1 Utbud och efterfrågan 

På Målerispektrum AB är de inte rädda för att tappa sin privata marknad då de tror att det 

fortfarande kommer finnas en efterfrågan på underhållsmålerier. Det här är inget som R. 

Johansson på Englunds Måleri AB håller med om. Han tror att de på grund av sänkningen 

kommer få färre uppdrag från privatpersoner och att efterfrågan kommer att minska. Om det 
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skulle bli verklighet säger R. Johansson att de kommer pressa priserna för att kunna konkurrera 

med andra aktörer på marknaden. Enligt Yan (2015) har studier visat på att höga marknadspriser 

ökar konkurrensen och att det leder till att priset pressas av de nya företagen som tar sig in på 

marknaden för att de ska kunna hålla sig kvar på marknaden. Det här leder i sin tur till att många 

företag inte går runt och att de tillslut försvinner vilket kommer jämna ut utbud och efterfrågan 

till att hamna i balans igen. Det går därmed att se ett samband med att det i och med ROT-

avdraget kom fler företag in på marknaden, och att det nu när det sänks kommer leda till att fler 

företag kommer sänka sina priser för att behålla sina kunder. Däremot skulle det kunna leda till 

att företag istället går i konkurs. C. Andhagen på Nordikon tror också att efterfrågan kommer 

att minska på grund av att ROT-avdraget har sänkts vilket även bekräftas av Sveriges 

byggindustrier. C. Andhagen tror däremot inte att det kommer att slå så hårt mot företagen i 

branschen då de just nu är mitt i en byggboom.  

 

5.3.2 Svarta marknaden 

Angående den svarta marknaden finns det delade meningar bland de undersökta företagen. På 

MPA Alviks Måleri AB tror de att svartarbetet i framtiden kommer att öka och gå tillbaka till 

som det var innan ROT-avdraget infördes år 2008, medan de på Målerispektrum AB säger att 

det är alldeles för tidigt att säga vad som kommer hända. Enligt Heber (2009) är byggbranschen 

i Sverige en grund för kriminell verksamhet, vilket skulle kunna betyda att om den svarta 

marknaden skulle växa sig starkare i framtiden kan en effekt av det bli en ökning av annan 

brottslighet. Tack vare den rådande byggboomen är efterfrågan på vita tjänster stor för företagen 

i branschen vilket kan vara en bidragande orsak till att den svarta marknaden inte har vuxit sig 

stark. Enligt Purnuş och Bodea (2015) är byggbranschen känslig för ekonomiska förändringar 

vilket kan leda till att när byggboomen är över eller om Sverige går in i en lågkonjunktur finns 

risken att den svarta marknaden växer sig större. Det skulle även kunna bli så att den svarta 

marknaden sjunker vid en lågkonjunktur då det enligt S. Svanström inte byggs i lika stor 

utsträckning då och efterfrågan på både svart och vit arbetskraft minskar.    

 

5.3.3 Sysselsättning 

I och med att det just nu är brist på målare tror inte de intervjuade måleriföretagen att det 

kommer bli någon markant förändring på arbetslösheten. Däremot finns det tankar om att det 

skulle kunna bli vanligt med säsongarbetslöshet. R. Johansson på Englunds Måleri AB tror att 

det kommer märkas av tydligast under vintern och att det främst kommer att drabba de unga. 

På Nordikon tror de att den rådande byggboomen kommer att rädda branschen. Enligt Sveriges 

Byggindustrier kommer arbetslösheten att minska de kommande åren, något de undersökta 

företagen håller med om tack vare byggboomen. Det här motsägs av den information som kom 

fram från Demoskops undersökning (2016) som visade att 37 procent av de tillfrågade 

företagarna anser att det finns en risk att de kommer behöva säga upp personal i framtiden. En 

förklaring till det kan vara att undersökningen är grundad på företag över hela Sverige vilket 

även inkluderar mindre städer där behovet av nya bostäder inte är lika stor som i storstäderna. 

Studiens undersökta företag är verksamma i Västerås, som är en större stad med stora pågående 

byggnationer, vilket kan förklara varför inget av de undersökta företagen har eller kommer 

behöva säga upp personal.    
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5.3.4 Planering 

I och med att Sverige har högkonjunktur nu märks inte avdragets effekter lika mycket som om 

det hade varit lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur är det enligt studier viktigare att planera än vad 

det är vid högkonjunktur (Purnuş & Bodea, 2015). Här kan paralleller dras till de undersökta 

företagen som inte planerar särskilt mycket just nu då Sverige befinner sig i början på en 

högkonjunktur. I och med att det råder en byggboom och företagen ändå har uppdrag att utföra, 

behöver de inte planera lika mycket inför framtiden. Även om företagen inte gör några faktiska 

åtgärder är det viktigt att ha uppsatta framtidsmål och att följa upp dem genom att använda sig 

av planeringsmodeller, precis som Sarker, Egbelu, Liao och Yo (2011) säger. Planering och 

analyser kan hjälpa företagen att följa med i branschens utveckling och förutspå framtida 

förändringar.  
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6. Slutsatser 

Nedan sammanställs slutsatserna om studiens frågeställningar. 

6.1 Vilka ekonomiska effekter har sänkningen av ROT-

avdraget medfört för företag i byggbranschen? 

I och med den rådande byggboomen har företagen inte påverkats särskilt mycket ännu men har 

märkt av tydliga skillnader i branschen. Dock medförde den administrativa delen en direkt 

skillnad då Skatteverket nu kräver mer information från företagen. Det finns även tendenser 

som visar på minskad efterfrågan av ROT-arbeten hos företag. Företagen i byggbranschen har 

märkt ett ökat intresse och efterfrågan av svartarbete.  

 

6.2 Hur kan sänkningen av ROT-avdraget påverka 

branschen i framtiden? 

Den rådande byggboomen leder till att branschen troligtvis inte kommer att påverkas i lika stor 

grad inom de närmsta tre åren som det hade gjort annars. Mindre företag som främst eller endast 

riktar sig mot den privata marknaden riskerar att försvinna eftersom att efterfrågan på ROT-

tjänster troligtvis kommer att fortsätta minska. Sett ur ett nationellt perspektiv finns det 

tendenser till att företag kommer behöva säga upp personal (Demoskop, 2016), men det här är 

inget som företag verksamma i Mälardalen anser sig bli drabbade av. Den svarta marknaden 

kommer att öka vilket påverkar branschens image negativt. I och med att det förutspås vara en 

fortsatt högkonjunktur de kommande åren krävs ingen större planering för att anpassa sig till 

sänkningen.  
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7. Reflektion 

Nedan följer en reflektion där egna tankar och åsikter framkommer utifrån studiens 

referensram och empiri.  

 

Vi tycker att införandet av ROT-avdraget har varit positiv för den svenska byggbranschen. Det 

har bidragit till positiva effekter för flera olika samhällsaktörer så som staten, företagen och 

privatpersoner. Därför ansåg vi att det var ett dåligt beslut av riksdagen att sänka ROT-avdraget. 

Vart eftersom vi satte oss in i ämnet förändrades dock våra tankar i och med att staten vill lägga 

de insparade ROT-utbetalningarna på att bygga nya bostäder. Vi tycker fortfarande att det är ett 

dåligt beslut utifrån ett företagsperspektiv för de företag som är verksamma i branschen och 

riktade endast mot privatpersoner. Vi tror att de kommer drabbas hårdast genom förlorade 

kunder vilket leder till andra negativa påföljder. För de andra företagen, som inte har så stor del 

privata kunder, slår det inte lika hårt eftersom Sverige just nu befinner sig i en byggboom och 

företagen därför fortfarande har uppdrag trots sänkningen av ROT-avdraget. Byggboomen 

bidrar också med att företagen får en längre tid att känna av och anpassa sig efter förändringen. 

På grund av det anser vi att sänkningen genomfördes i en bra period för de företag som inte 

endast riktar sig mot den privata marknaden.  

 

Ett annat alternativ till att förändra ROT-avdraget hade varit att behålla procentsatsen men att 

sänka taket för maxbeloppet. Vi ser att de två olika alternativen hade gynnat olika målgrupper. 

Att behålla taket gynnar de som vill göra större projekt samt de företag som utför dem. Vi tror 

även att de företag som utför exempelvis VVS och eljobb, det vill säga arbeten som 

privatpersoner ofta inte kan eller får utföra själva, inte kommer riskera att tappa kunder i lika 

stor utsträckning som andra företag. Det här eftersom vi tror att privatpersoner inte vill utföra 

sådana arbeten som kan medföra stora fel om inte personen besitter rätt kunskap och sedan inte 

omfattas av försäkringar. De företag som utför arbeten som privatpersoner tidigare har kunnat 

göra själva men valt att anlita hjälp för, exempelvis tapetsering, kan bli lidande. Dessa kunder 

tror vi kommer vilja utföra arbetena själva i större utsträckning, vilket leder till att företagen 

kommer tappa kunder. Hade procentsatsen istället varit kvar på 50 procent tror vi att de små 

uppdragen därmed inte hade påverkats lika mycket.  

 

Vi tror att sänkningen av ROT-avdraget kan medföra en negativ attitydförändring hos 

privatpersoner. Det här skulle kunna leda till att de istället vill köpa svart eftersom staten nu har 

sänkt en uppskattad skattesubvention och folk endast ser en negativ förändring utan att tänka 

på vad det faktiskt betyder. Om fler väljer att köpa svart är det inte bara den svarta marknaden 

som kommer påverkas utan även staten, företagen och privatpersonerna. Staten tappar 

skatteintäkter, företagen tappar kunder och privatpersonerna förlorar garantier. Samhället kan 

påverkas genom att den växande svarta marknaden även kan leda till annan brottslighet. I 

många fall tänker nog den enskilda kunden att det inte gör så mycket om just den väljer att köpa 

svart men sett i ett större perspektiv blir det ett stort samhällsproblem.  
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Det är svårt att säga vad som kommer hända med den svarta marknaden. I och med att den vid 

införandet i princip försvann totalt kan vi tänka oss att det nu skulle gå tillbaka till att bli mer 

utbrett igen. Det kan även ses som att konsumenter nu har förstått vad de gått miste om förut 

när de köpte svart, med tanke på säkerheter och garantier, och att de inte längre tycker att det 

är värt att gå tillbaka till det. Detta skulle kunna resultera i att den svarta marknaden inte 

påverkas i så stor grad. ROT-avdraget är nu efter sänkningen fortfarande en stor subvention, 

lika stor som när den infördes på 90-talet. Det talar för att privatpersoner fortfarande kommer 

vilja utnyttja avdraget.  

 

Skatteverkets regler om att utföraren av ett ROT-arbete inte får vara en närstående till köparen 

tror vi kan vara en bidragande faktor till den svarta marknaden. Vi tror att risken är stor att en 

köpare väljer att anlita den närstående svart istället för att anlita en konkurrent till den 

närstående. Anledningen till att Skatteverket valde att införa den här regeln tror vi är för att 

motverka utnyttjande av systemet och att den närstående exempelvis lägger över en del av 

materialkostnaden på arbetskostnaden. Våra antaganden är dock att de negativa effekterna av 

att anlita den närstående helt svart är större än eventuellt fusk som kan uppstå mellan en köpare 

och en närstående utförare.  

 

Utifrån våra egna tankar och preferenser tycker vi att det hade varit bättre att behålla ROT-

avdraget på 50 procent och istället sänka taket. På så sätt tror vi att de negativa effekterna av en 

förändring i ROT-avdraget utifrån ett företagsperspektiv hade kunnat minimeras. Detta på 

grund av att privatpersoner gynnas av att anlita hjälp vid både stora och små projekt, vilket 

skulle leda till att företag inte skulle påverkas av en lika stor minskning i efterfrågan.    
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8. Förslag till fortsatt forskning 

För att få en tydligare bild av hur sänkningen av ROT-avdraget har påverkat företagen på 

privatmarknaden hade det varit intressant att göra denna studie om ett år. Effekterna som 

sänkningen för med sig borde vara tydligare då. Det hade även varit intressant att utföra studien 

efter ytterligare några år när sänkningen inte längre är en nyhet utan något som är etablerat och 

inarbetat. Det hade varit intressant att rikta sig mer mot hur företagen påverkas ekonomiskt, 

exempelvis likviditetsaspekten.  

 

För att kunna se tydliga skillnader mellan olika typer av företag verksamma i byggbranschen 

skulle ett förslag vara att undersöka exempelvis endast måleri- eller snickeriföretag. Det skulle 

kunna ge svar på om de olika företagen påverkas olika mycket.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Grundinfo 

 

 Vill ni vara anonym? 

 Får vi spela in? 

 Företagets fullständiga namn? 

 Företagsform? 

 När grundades företaget? 

 Antal anställda? 

 Respondentens roll i företaget? 

 Hur många år har ni jobbat i företaget? 

 Antal år du varit i branschen? 

 Vad är företagets huvudsakliga sysselsättning? 

 Var är företaget huvudsakligen verksamt? 

 Vilka rotberättigade arbetsuppgifter har ni? 

 Hur stor del av allt arbete är ROT? 

 Spelar det någon roll för er som företag om det är ett ROT-jobb eller ej? 

 

Införande av ROT-avdraget 

 Tankar om ROT-avdraget 1993-1994, 1996-1999 och 2004-2005? 

 Gjorde ni några förändringar inför införandet 2008? 

        Prisförändring 

 Påverkades ni av ROT-avdraget som infördes 2008? Hur? 

Omsättning     

Antal anställda 

Antal kunder 

Ökad eller minskad konkurrens? 

Kan det ha berott på något annat än ROT-avdraget? Vad? 

 Andra för- och nackdelar med införandet av ROT-avdraget?  

 

Svartarbete 

 Tror ni att svartarbetet förändrades i samband med införandet? 

 Får ni kontinuerligt in svartjobbs förfrågningar? 

        Toppar/dalar? 

 Ökade/minskade det vid införandet? 

 Vad har hänt sedan sänkningen trädde i kraft? 

 Vad tror du kommer ske i framtiden? 

 

Sänkning av ROT-avdraget 

 Gjordes åtgärder inför sänkningen år 2016?  



 

 

 Hur har sänkningen påverkat er sedan årsskiftet? 

    Omsättning 

Antal kunder 

    Anställda 

    Likviditet 

    Förfrågan om svartjobb 

    Pris 

 Andra för- och nackdelar med sänkningen av ROT-avdraget? 

 Anser du att arbetslösheten/sysselsättningen förändrades i samband med införandet? 

 Vad tror du kommer att hända framöver?  

 

Planering 

 Vad tror ni om framtiden och hur ser planeringen ut? 

 Vad har ni för strategi? Har ni ändrat strategin sen ROT-avdraget sänktes? 

 Använder ni er av någon speciell planeringsmodell?  

 Hur långt fram i tiden planerar ni?  

 Vad planerar ni för?  

 


