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4 av 10 anlitar färre hantverkare om ROT sänks 
Geberit, Sverige, 2015-11-17  
 
Trycket på hantverkare är enormt just nu. Men en undersökning från VVS-företaget 
Geberit visar att 41 procent skulle anlita färre hantverkare om riksdagen klubbar igenom 
sänkt ROT-avdrag till årsskiftet. Framför är det familjer med små barn och personer som 
bor på landsbygden som skulle ta mindre hjälp.  
 
Det är undersökningsföretaget YouGov* som på uppdrag av Geberit har ställt frågan till 1000 
personer i ett tvärsnitt av befolkningen. 41 procent uppger att de definitivt eller troligtvis kommer 
att anlita färre hantverkare om ROT-avdraget sänks. 42 procent uppger att de kommer att anlita 
i samma utsträckning som tidigare. 17 procent är osäkra. 
 

-‐ Framför allt är det familjer med små barn som räknar med minskad hantverkshjälp om 
avdraget sänks (52 procent), liksom boende på landsbygden (45 procent). De större 
städerna exklusive Stockholm är de som säger sig påverkas minst (35 procent), säger 
Jonas Elfborg, produktchef på Geberit.  

 
Mest hjälp i badrummet 
Från januari till oktober i år har Skatteverket betalat ut 14,7 miljarder kronor i skattereduktion för 
ROT-tjänster. Den största ökningen står badrumsrenoveringarna för, enligt tidigare 
undersökningar. De har ökat med hela 111 procent jämfört med samma period 2014**.. 
 

-‐ Det stämmer bra med vår undersökning. 71 procent uppger att de framför allt anlitar 
hantverkare för just badrumsrenoveringar. Att jämföra med 14 procent för köket och 3 
procent för tvättstugan.  
 

Det är även i badrummet vi är rädda att göra fel.  75 procent vågar inte göra en fuktspärr själv, 
59 procent vågar inte kakla och 50 procent tar gärna hjälp för att installera handfat och toalett. 
 
Hög inkomst – mindre hjälp 
Undersökningen visar även att 55 procent bland de som tjänar över 700 000 kr/år säger att de 
kommer att anlita färre hantverkare om ROT-avdraget sänks. Att jämföra med 25 procent bland 
de som tjänar under 300 000 kr/år. Bland de med lägre inkomst har dock hela 33 procent svarat 
att de inte vet. 
 
 
För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta: 
 
Sofia Ljunggren, marknadskoordinator Geberit  
Telefon: 040:680 89 34 
sofia.ljunggren@geberit.com 
 
* Undersökningen har genomförts av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov 
på uppdrag av Geberit. Under perioden 6-7 november 2015 har sammanlagt 1006 intervjuer via 
internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige. 
 
** enligt Offerta.se. 
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Globalt verksamma Geberit Group är ledande inom sanitetsprodukter i Europa. Koncernen har 
en stark lokal närvaro i de flesta europeiska länder och erbjuder sanitetsteknik och 
badrumskeramik i hög kvalitet. Geberit har 35 produktionsanläggningar runt om i Europa och 
huvudkontoret ligger i Rapperswil-Jona, Schweiz. Koncernen har 12 000 anställda i över 40 
länder och en omsättning på 24,8 miljarder SEK 2014. Aktierna är noterade på SIX Swiss 
Exchange och SMI (Swiss Market Index). http://www.geberit.se 
 
 
 
 
 


