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Sysselsättningseffekter av 

sänkt ROT-avdrag 
Inledning  

Regeringen avser att från årsskiftet sänka det så kallade ROT-avdraget av offentligfinansiella skäl. 

Enligt regeringens beräkningar kommer ett sänkt avdrag att ha ”liten effekt på sysselsättningen”. Nya 

beräkningar som Sveriges Byggindustrier låtit göra visar dock att så mycket som 8300 arbetstillfällen 

runt om i landet hotas om avdraget sänks.  

 

Bakgrund 

Regeringen meddelade i samband med vårpropositionen 2015 att man avser att sänka det så kallade 

ROT-avdraget från 50 % till 30 % från och med den 1 januari. Det här är ett besked som beklagas av 

byggbranschen, inte minst då det riskerar att få effekter för alla seriösa aktörer i branschen. När 

dagens ROT-avdrag infördes var ett starkt skäl att motverka svartarbete i konsumentsektorn. Det 

lyckades. Fram tills nyligen fick bara 3% av företagen inom byggsektorn frågor om att utföra arbeten 

utan kvitton. Innan ROT-avdraget infördes fick 45 % av företagen samma fråga1.  

Effekterna av ett sänkt ROT-avdrag riskerar att bli snabba. När Måleriföretagen nyligen undersökte 

hur allmänhetens intresse för att köpa svart påverkades av ett sänkt ROT-avdrag visade det sig att 

hela fyra av tio svenskar nu kan tänka sig att köpa svart. Samtidigt säger hela sju av tio att de skulle 

avstå från att renovera om förslaget blir verklighet.2 

 

Sysselsättningseffekter av infört ROT-avdrag 

Det finns en rad olika beräkningar på hur många jobb som ROT-avdraget har skapat. Gemensamt för 

flera av dem är att de landar på siffror runt 20 000 jobb.  

När Företagarna gjorde beräkningar med utgångspunkt från Skatteverkets statistik menade man att 

ROT-reformen skapat mer än 21 000 nya vita heltidsjobb. I beräkningen antar Företagarna att hälften 

                                                           
1 http://www.foretagarna.se/contentassets/26f9c9bfed0b4b6282ec39958fb9c549/rot-avdraget-skapar-fler-
vita-jobb.pdf 
2 http://www.maleriforetagen.se/nyheter/2015/maj/rot/ 
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av alla ROT-jobb är nya, dvs att arbetet annars skulle utförts svart eller att ”man gjort det själv”. Den 

andra hälften antar man hade utförts i alla fall, dvs har inte gett några nya jobb.3  

En annan undersökning som genomfördes av Byggbranschen i Samverkan (BBIS) bland 2447 företag i 

byggbranschen drog slutsatsen att omkring 20 000-25 000 vita jobb skapats genom att nya företag 

startats och gamla kunnat växa. Enligt undersökningen från BBIS har ROT-avdraget resulterat i att  

 nästan vart tredje företag nyanställt eller sluppit säga upp personal  

 15 procent av företagen sluppit personalminskningar  

 13 procent nyanställt personal  

Drygt 25 procent av företagen i undersökningen menade samtidigt att mer än en fjärdedel av 

omsättningen skulle försvinna utan ROT-avdraget.4 

 

Sysselsättningseffekter av ett sänkt ROT-avdrag 

Utifrån vad vi vet om vilka effekter ROT-avdraget hade på sysselsättningen när det infördes och 

allmänhetens reaktioner kan vi dra slutsatsen att ett sänkt ROT-avdrag kommer att få effekter på 

sysselsättningen. Det är också något som regeringen själva medgivit. I promemorian Förändringar av 

husavdraget menar man dock att det bara kommer att ha en ”liten effekt på sysselsättningen”5.  

Nya beräkningar som Sveriges Byggindustrier gjort visar dock att ett sänkt ROT-avdrag kan få 

betydande effekter. Totalt riskerar 8300 jobb att försvinna.  

Beräkningarna utgår från att ROT-avdraget reduceras med 3,2 miljarder kronor om året, dvs. 

avdraget som staten betalar direkt till företagen. Omsättningen i byggbranschen minskas då med 

denna summa plus konsumenternas andel av arbetet, även den 3,2 miljarder eftersom avdraget är 

50 procent. Utöver detta så försvinner även kostnaden för material, 30 procent eller 1,9 miljarder. 

Den totala omsättningsminskningen blir då 3,2 + 3,2 + 1,9 = 8,3 miljarder kronor. Varje sysselsatt i 

branschen genererar ca en miljon i omsättning och följaktligen hotas upp till 8 300 arbetstillfällen. 

Fördelar vi dessa arbetstillfällen utifrån omsättningen i byggbranschen i de olika länen så får vi en 

bild av konsekvenserna av hur en reducering av ROT-avdraget slår över landet. 

  

                                                           
3 http://www.foretagarna.se/Radgivning/Juridisk-radgivning-FAQ/ROT-avdrag/fragor-och-svar-om-rot/ 
4 http://www.foretagarna.se/contentassets/26f9c9bfed0b4b6282ec39958fb9c549/rot-avdraget-skapar-fler-
vita-jobb.pdf 
5 http://www.regeringen.se/contentassets/4f2c9a04530f4c0dbd0b089b4dfa2ebb/forandringar-av-husavdraget 
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Län Antal hotade ROT-jobb 

Stockholms län 2613 

Västra Götalands län 1382 

Skåne län 898 

Östergötlands län 312 

Uppsala län 303 

Norrbottens län 269 

Jönköpings län 235 

Örebro län 235 

Dalarnas län 230 

Västmanlands län 209 

Gävleborgs län 205 

Västernorrlands län 203 

Västerbottens län 196 

Södermanlands län 189 

Hallands län 185 

Värmlands län 164 

Kronobergs län 140 

Kalmar län 140 

Blekinge län 77 

Jämtlands län 76 

Gotlands län 40 

Totalt 8300 

 

Framför allt är det arbetstillfällen i Stockholm, Västra Götaland och Skåne som hotas. Men effekten 

kommer att märkas i hela Sverige. Även i län som exempelvis Norrbotten, Örebro och Jönköping 

riskeras hundratals jobb.  

Följden av konsumenternas ökade intresse för svarta tjänster riskerar direkt att få effekt för staten 

genom uteblivna skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. Men det 

riskerar också att få effekter för den enskilde då vita trygga anställningar hos de seriösa företagen 

riskerar att ersättas av ett utanförskap genom otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden.  


