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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 

länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en try gg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

 

Skillnader i rot- och rutavdrag mellan län och kön 
Totalt gjordes rut- och rotavdrag på knappt 15 miljarder kronor under 2016. I snitt 
gjordes avdrag för 14 400 kr per person under samma period, men det finns stora 
skillnader mellan länen. Detta visar en genomgång som Länsförsäkringar har gjort av 
statistik från Skatteverket. Ta även del av fyra tips för årets rot-och rutavdrag. 
 
Rot- och rutavdraget är populära och utnyttjas av ungefär 1,7 miljoner svenskar varje år. Mest 
avdrag gör invånarna i Stockholms län, följt av Västra Götalands och Uppsala län. Minst 
utnyttjas avdragen i Kalmar län, tätt följt av Norrbottens län. 
 
– Jag tror att många glömmer att rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster, såsom 
flytthjälp, sömnadstjänster och reparation av vitvaror. Det kan göra ofta återkommande tjänster i 
hushållet mindre kostsamma – så kolla upp vad som gäller på Skatteverkets hemsida, säger 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.  
 
För rotavdraget finns det ett krav på att du ska äga bostaden där arbetet utförs. För rutavdraget 
finns inget sådant krav.  
 
– Glöm inte att du även kan nyttja rutavdraget vid slutstädning av ett sommarhus som du hyr i 
sommar, säger Emma Persson.  
 
Rut- och rotavdrag per län (SEK) 

 

 
 
OBS! Det går att få siffrorna nedbrutna på kommunnivå i ditt län.  
 

Skillnader även mellan könen 
Kvinnor får tillbaka mer pengar i snitt från ROT än män, samtidigt som det är en större andel 
män som utnyttjar ROT -avdraget. Män får tillbaka mer pengar i snitt från RUT än kvinnor, 
samtidigt som det är en större andel kvinnor som utnyttjar RUT-avdraget. 
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4 tips till dig som vill använda rut- och rotavdrag: 
 

 Avdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat 
tillräckligt med skatt under året. Övriga avdrag, som t ex avdrag för resor till och från 
arbetet eller ränteavdrag påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. Det finns 
en utmärkt räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker.  

 

 Rot- och rutavdraget räknas ihop och får maximalt uppgå till 50 000 kr per person och 
år.  För personer över 65 år är rutavdraget 50 000 kr per person och år och för 
personer under 65 år 25 000 kr. 

 
 Rut-avdraget är utvidgat till att även omfatta flyttjänster, reparation och felsökning av 

vitvaror i hemmet, klädvård i hemmet och vissa IT -tjänster.  
 

 För att få utnyttja rotavdraget måste du äga bostaden eller fritidshuset där arbetet 
utförs, till skillnad från rutavdraget. Därmed går det också att använda rutavdraget 
även om du hyr en bostad under kortare tid. 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel.076 – 109 27 30. 
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: 
https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/ 
Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar 
 


