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Sammanfattning 

Titel: Fakturamodellen - En studie av fakturamodellens effekter på 

företag i byggbranschen 

Ämne/kurs: Företagsekonomi, examensarbete, 15 hp  

Författare:  Mattias Bygghammar & Fredrik Nilsson 

Handledare: Hans Lindkvist  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda hur de nya reglerna kring 

fakturamodellen påverkar företag i byggbranschen 

Metod:  I vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod i form 

av intervjuer. I huvudsak tillämpade vi en deduktiv ansats då vi 

med hjälp av teori skapade oss en uppfattning av ämnet inför 

genomförandet av våra intervjuer 

Teori:  I teoriavsnittet beskrivs de regler och förarbeten som ligger till 

grund för ROT-avdraget och fakturamodellen. För att kunna 

skapa en förståelse kring ämnet förklaras även allmän teori kring 

skattesubventioner, likviditet samt utbud och efterfrågan 

Empiri:  Vi har i vår insamling av empiri intervjuat företagare, 

branschorganisationer och Skatteverket samt tittat på en tidigare 

undersökning i ämnet. Frågeställningarna har berört regler och 

hantering kring ROT-arbete och fakturamodellen för att kunna ge 

svar på våra problemställningar 

Analys:  Genom att sammanställa intervjusvar och dra paralleller till vår 

teori har vi analyserat vilka områden som enligt oss är relevanta 

och som ger anledning till diskussion i vår slutsats 

Slutsats: Med utgångspunkt i vår insamlade empiri ser vi att 

fakturamodellen är välutformad och att det nya systemet tycks 

fungera bra då byggföretag överlag är positivt inställda till 

fakturamodellen. Empirin ger signaler på att den ökade 

administrationen som fakturamodellen medför, samt de mindre 

brister som finns med systemet, vägs upp av de positiva effekter 

som skapas genom förhöjd efterfrågan på ”vitt” arbete i 

byggbranschen 



 

 

Abstract 

Title: The invoice model – How does the invoice model 

effect companies in the construction business? 

Course:  Business Administration, Degree project  

Authors:   Mattias Bygghammar & Fredrik Nilsson 

Advisor:  Hans Lindkvist  

Purpose: The purpose with our study is to investigate how the 

invoice model affects companies in the construction 

business 

Method:  In our study we used a qualitative approach and 

interviews have been carried out with a small 

number of organizations. We applied a deductive 

method and studied relevant theory before we 

started with our interviews  

Theory:  In the theory sector we explain relevant theory about 

the “ROT-deduction” and the invoice model. We 

also explain general theories about supply and 

demand, tax subsidies and liquidity 

Empirical data: We have gathered information thru interviews with 

companies, professional organizations and the 

Swedish National Tax Board. We have also looked 

at results from an earlier study of the subject. Our 

questions have concerned rules regarding the invoice 

model and its effects on companies 

Analysis:  An analysis based on the answers from our 

interviews in comparison to the presented theory 

has been done to identify relevant subjects to discuss 

in our conclusion 

Conclusion: Based on our collected empirical data we find that 

the invoice model system works well and that 

companies generally are sympathetic to the model  
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1. Inledning 

I inledningen beskriver vi bakgrunden till vårt val av problemområde. Därefter följer vår 

problemformulering, syftet med uppsatsen, de avgränsningar som gjorts och slutligen en lista 

över begrepp och förkortningar som vi har använt oss av i uppsatsen. 

 

1.1. Problembakgrund 

 
Jag trodde det var ett skämt. Det är ju helt sjukt, ska jag ringa och kolla 
upp folk. Det kommer aldrig att funka. Då struntar jag i att göra jobb åt 
privatpersoner (Mattson 2009) 

 

Detta citat ingår i en artikel i Norrtälje Tidning 20/4-09 och uttalandet 

kommer ifrån en målare som intervjuades med anledning av införandet av de 

nya reglerna kring den s.k. fakturamodellen (Roll 2009). Citatet tillsammans 

med en mängd andra nyhetsartiklar, insändare i tidningar, debatter i TV-

program och kommentarer ifrån hantverkare i vår egen omgivning har visat på 

att ett visst missnöje finns i byggbranschen gällande de nya reglerna kring 

fakturamodellen, som nu måste användas vid administreringen kring ROT-

arbeten. Kritiken som framkommit kring de administrativa reglerna har gjort 

att vi har fått ett intresse i att utreda hur fakturamodellen påverkar företags 

inställning till att utföra ROT-avdragsberättigande arbeten och hur företagen i 

byggbranschen påverkas av fakturamodellen i stort. 

 

ROT-avdrag är en skattereduktion för fysiska personer som äger bostadshus, 

bostadsrättslägenhet eller fritidshus och som ger skatteavdrag gällande 

reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av bostäder (SKV 2010a). ROT-

avdragets historik går tillbaka till år 1993 då avdraget infördes för första 

gången i Sverige. Under perioden 1993 till 2005 avskaffades och återinfördes 

ROT-avdraget ett flertal gånger. Det fanns en viss variation gällande regler för 

avdraget under denna period men gemensamt för alla varianter av ROT-

avdraget var att det var kunden, privatpersonen, som fick ”ligga ute” med 

pengar för det utförda ROT-arbetet. Kunden fick mot faktura betala 

hantverkare för utfört arbete för att senare kunna tillgodoräkna sig 

skattereduktionen först efter avdrag på den årliga skattedeklarationen 

(2008/09:SkU32) (Riksdagens revisorer 2001). 
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ROT-avdraget i den form vi har idag infördes den 13 maj 2009 (Regeringen 

2009) och från och med den 1 juli 2009 så infördes också förändringar 

gällande administreringen av ROT-avdraget då den s.k. ”fakturamodellen” 

togs i bruk (SKV 2010f). De nya reglerna som fakturamodellen medför 

innebär att ansvaret för administrering av ROT-avdraget till viss del läggs ut på 

de byggföretag som säljer ROT-arbeten och som, förutom ändrade rutiner 

gällande fakturering, också behöver lägga administrationstid på att kontrollera 

kunders avdragsrätt. Därtill innebär fakturamodellen också en förlängd tid för 

betalning till företagare samt eventuellt också en likviditets- och kreditrisk för 

företagen i byggbranschen. 

När de tilltänkta reglerna kring fakturamodellen blev offentliga inför 

lagändringen 2009 var det många i byggbranschen som var skeptiska och 

kritiska till de nya reglerna. Bland annat menade branschorganisationen 

Företagarna att fakturamodellen ”riskerar att bli en dödsstöt för små 

byggföretag” och att byggföretagen ”…försätts i en situation där de inte kan 

kontrollera vilka risker de tar” (Söderberg 2009). Svenska 

Värmepumpföreningen (SVEP) ansåg att fakturamodellen skulle kunna 

innebära att leverantörer tvingades att avskeda då SVEP befarade att systemet 

skulle kunna leda till uteblivna betalningar, dålig likviditet och uppsägningar 

hos medlemsföretagen om inte beställaren eller arbetet uppfyller kraven för 

ROT-avdrag (SVEP 2009). Vidare ansåg Lars Jagrén, tidigare chefekonom på 

Sveriges Byggindustrier, att ”Rotavdraget är bra både på kort och på lång sikt” 

men att ”fakturamodellen kan vara dödsstöten för ett litet företag” (Nordberg 

2009). 

Detta är bara ett axplock av all kritik som fanns före fakturamodellens 

införande, vi har också sett att kritiken i alla fall till viss del kvarstår även efter 

införandet. De nya reglerna kring fakturamodellen i kombination med denna 

kritik och även med bakgrund av att ROT-avdraget har utnyttjats flitigt i 

Sverige (SKV 2009b) gör att vi finner problematiken kring ROT-avdrag och 

fakturamodellen som intressant att utreda vidare utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv. 

 

1.2. Problemformulering 

Baserat på vår problembakgrund så vill vi utreda hur fakturamodellen påverkar 

företag i byggbranschen och om de nya administrativa reglerna kring ROT-

avdraget har påverkat företags inställning till försäljning av ROT-arbeten. 



 

9 
 

Eftersom att statistik visar att ROT-avdraget har blivit mycket (SKV 2010g) 

populärt och vi anar att fakturamodellen har gjort ROT-avdraget än mer 

lukrativt för privatpersoner vill vi också behandla om företag i byggbranschen 

anser att eventuell ökad efterfrågan på ROT-arbeten kompenserar för den 

ökade administrativa bördan och de risker som fakturamodellen kan medföra 

för företag i byggbranschen.  

Utifrån ovanstående resonemang har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 

 

� Vilka effekter har fakturamodellen på företag i byggbranschen? 

 

För att precisera vår problemformulering och för att avgränsa vår 

undersökning till de områden som enligt oss är mest relevanta kommer 

problemformuleringen besvaras utifrån nedanstående problemställningar: 

 

� Har fakturamodellen medfört en ökad efterfrågan på ROT-arbeten? 

� Medför fakturamodellen en ökad prissättning på ROT-arbete? 

� Medför fakturamodellen att företag avstår från att sälja ROT-

avdragsberättigande arbeten? 

� Medför fakturamodellen att företags likviditet försämras? 

� Ger fakturamodellen möjligheter till olika former av fusk för företag? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur fakturamodellen påverkar företag i 

byggbranschen. 
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1.4. Avgränsningar 

Som framgår av vår problemformulering så avgränsar vi uppsatsarbetet på så 

sätt att vi endast undersöker fakturamodellens effekter på företag i 

byggbranschen. Vi kommer därmed inte att titta på ROT-avdragets eller 

fakturamodellens effekter för privatpersoner eller Skatteverket. 

 

1.5. Förkortningar och begrepp 

 

SKV  Förkortning för Skatteverket 

ROT ROT står för reparation, underhåll och tillbyggnad. 

Förkortningen används gällande begreppen ROT-

avdrag och ROT-arbete 

RUT RUT står för renhållning, underhåll och tvätt. 

Förkortningen används gällande begreppen RUT-

avdrag och RUT-arbete 

Hushållsarbete En annan definition för RUT-arbete 

Husarbete  Samlingsnamn för ROT-arbete och RUT-arbete 

SFS  Förkortning för Sveriges författningssamling 

Prop.  Förkortning för Proposition 

NRV  Förkortning för Näringsverksamhet 
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2. Metod 

I metodavsnittet beskriver vi de metoder som använts för att genomföra vår undersökning.  

Avslutningsvis för vi också ett resonemang kring undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

2.1. Val av metod 

Metod är ett arbetssätt för att samla in data om verkligheten och ett verktyg 

för att kunna ge en beskrivning av densamma (Jacobsen (2002). Det finns en 

mängd olika metoder att välja mellan inför genomförandet av en 

undersökning. De metoder som vi har behandlat handlar om kvalitativ och 

kvantitativ metod, induktiv och deduktiv strategi, användning av primär- och 

sekundärdata samt intervjumetodik. 

 

2.2. Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Efter att vi kommit fram till vår problemformulering så stod vi inför valet av 

metodansats, valet mellan de metodiska angreppssätten kvalitativ och 

kvantitativ metod. Med kvalitativ metod menas en insamling av information i 

form av ord, ofta genom längre samtal med uppgiftslämnare som får möjlighet 

att uttrycka egna åsikter och presentera egna tolkningar rörande aktuellt ämne. 

Det finns inga givna svarsalternativ vid den kvalitativa metoden utan varje 

uppgiftslämnare blir istället unik och påverkar till vilken information som finns 

tillgänglig för analysering (Jacobsen 2002). En kvantitativ metod innebär 

däremot att undersökning sker utifrån en större mängd uppgiftslämnare, ofta 

med hjälp av frågeformulär med fasta svarsalternativ. Den kvantitativa 

metoden gör att uppgiftslämnarna inte har möjlighet att uttrycka egna åsikter 

om ämnet, utan kan endast svara enbart på de frågor och utifrån de 

svarsalternativ som undersökaren fastställt. En kvantitativ metod kan tillämpas 

i de fall där undersökaren vill få en bredd och en mer rättvisande bild av en 

specifik grupps åsikt, men lämpar sig inte om man vill gå djupare in i ett 

problem (Jacobsen 2002). 
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Vår frågeställning är av explorativ och beskrivande karaktär, detta baserat på 

att vi vill fördjupa oss i ett ämne som vi inför undersökningen inte hade stor 

kunskap om samt då vi eftersträvar att beskriva dagens situation (Jacobsen 

2002) för företag som utför ROT-arbeten. Vi anser därför att kvalitativ metod 

är den mest lämpliga för vår undersökning. Enligt Holme och Solvang (1997) 

har den kvalitativa metoden primärt ett förstående syfte och det centrala är att 

få en djupare förståelse av det problem som undersöks. Vidare anser Jacobsen 

(2002) att en explorativ problemställning ofta kräver en metod som går på 

djupet, som är mottaglig för oväntade förhållanden, som får fram nyanserade 

data samt att detta medför att man bör koncentrera sig på ett mindre antal 

undersökningsenheter. I enighet med detta har vi valt att fokusera vår 

kvalitativa undersökning till sex stycken intervjuer med utvalda organisationer. 

Anledningen till att vi begränsade antalet intervjuenheter till denna mängd 

beror på tidsåtgången som en kvalitativ metod innebär men också att vi ville 

kunna genomföra relativt djupa intervjuer som tillåter diskussioner rörande 

ämnet. De intervjuenheter som vi har valt att intervjua består av två 

byggföretag, SKV samt tre branschorganisationer inom byggsektorn. Vår 

avsikt med att intervjua de tre branschorganisationerna, som var och en 

representerar en stor mängd företag i respektive bransch, är att ge en större 

tyngd till vår undersökning samt att skapa en grund för djupare och mer 

fullständig uppfattning om vårt studerade ämne, vilket stämmer väl överens 

med uppfattningen som Holme och Solvang (1997) har kring hur urvalet av 

undersökningsenheter bör ske. 

 

2.3. Induktiv eller deduktiv strategi 

Två vanliga strategier för att beskriva den verklighet som skall undersökas är 

induktiv och deduktiv strategi. Induktiv strategi innebär att forskare går ifrån 

empiri till teori, det vill säga att man först går ut till verkligheten och samlar in 

relevant data för att senare formulera teori kring det som undersökts. 

Deduktiv strategi handlar om motsatsen, att först skaffa sig teori och en 

uppfattning om hur verkligheten ser ut innan man går ut och samlar empiri för 

att avslutningsvis kunna se hur väl empirin överensstämmer med den 

uppfattning man skapat sig (Holme och Solvang 1997).  
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Vår metod bedömer vi till stor del vara deduktiv då vi läst in oss på vårt ämne 

och skapat oss en uppfattning om vilka problemområden som finns för att 

sedan utföra vår undersökning utifrån dessa. Dock har vår ansats även inslag 

av induktiv strategi, detta på grund av att våra intervjuer delvis också har syftat 

till att ta reda på om det finns andra relevanta problemområden i verkligheten 

än de som vi fått vetskap om genom den teori som vi inledningsvis studerat. 

Vi har försökt vara öppna för ny relevant information och har, i den mån 

sådan information framkommit genom intervjuer, försökt att formulera och 

komplettera teoriavsnittet med relevant teori som behandlar den information 

som tillkommit. 

 

2.4. Primär- och sekundärdata 

I vår undersökning har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. 

Primärdata är information som insamlats direkt ifrån personer eller grupper av 

personer och som samlats in för första gången, det vill säga att man har gått 

direkt till den primära informationskällan och hämtat information som är 

skräddarsydd för en specifik problemställning. Sekundärdata däremot handlar 

om att använda information som har samlats in av andra och för ett annat 

ändamål, en annan problemställning, än den som man själv behandlar 

(Jacobsen 2002).  

Till största del består vår insamlade information av primärdata, upplysningar 

som kommer från de intervjuer som vi har genomfört. Vi har också använt oss 

av sekundärdata i form av en tidigare undersökning, genomförd av sju 

branschorganisationer i samverkan, som behandlar ROT-avdraget och 

fakturamodellen. Enligt Jacobsen (2002) är ett användande av både primär- 

och sekundärdata ett bra sätt att kontrollera och ställa vår genomförda 

undersökning och dess resultat i relation till andra. 

 

2.5. Intervjumetodik 

All insamlad primärdata till vår undersökning består av information från de 

intervjuer som vi genomfört. Som tidigare nämnts så har intervjuer 

genomförts med tre branschorganisationer, två byggföretag samt SKV.  
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Vårt primära mål var att genomföra personliga besöksintervjuer på plats med 

samtliga intervjuenheter men av olika anledningar har vi fått nöja oss med 

telefonintervjuer i tre fall samt intervju genom mejl i ett fall. I de tre fall där 

telefonintervjuer genomförts så beror detta på att intervjuade 

organisationer/personer finns på annan ort. Den restid, de reskostnader och 

den tidsåtgång som skulle ha krävts av oss vid ett genomförande av 

besöksintervju i dessa fall ansåg vi inte stå i paritet med mervärdet av en sådan 

intervju. På grund av detta såg vi istället telefonintervjuer som det bästa 

alternativet. I det fall där vi genomfört intervju via mejl orsakades detta av att 

den intervjuade organisationen helt enkelt inte hade möjlighet att ställa upp på 

en annan form av intervju. Enligt Jacobsen (2002) är några av fördelarna med 

besöksintervju jämfört med telefonintervju att personer tenderar att ha lättare 

att prata om känsliga ämnen ansikte mot ansikte än via telefon, att man som 

intervjuare ges möjlighet att observera intervjuobjektets reaktioner och lättare 

uppfatta hur långt man kan försöka gå gällande exempelvis fördjupning av ett 

svar. De fördelar som däremot finns med telefonintervju består enligt 

Jacobsen (2002) av lägre kostnader och tidsåtgång samt att telefonintervjuer 

kan minska den s.k. intervjuareffekten som innebär att intervjuarens fysiska 

närvaro kan medverka till att intervjuobjektet uppträder mer onormalt.  

Syftet med våra intervjuer var att vi ville skapa oss en bild av vad företagare i 

byggbranschen, branschorganisationer samt SKV har för uppfattning om den 

nya utformningen av ROT-avdraget, framför allt gällande den nya 

fakturamodellen. Inför intervjuerna sammanställde vi tre frågeformulär, ett 

formulär för varje organisationstyp, där vi preciserade de frågor som vi 

önskade få svar på ifrån respektive intervjuenhet. Utformningen av frågorna 

har varierat beroende av respondent. Detta för att anpassa formuleringar 

utifrån kunskapsnivån hos respondenten vilket enligt (Lantz 2007) är mycket 

viktigt. Inför intervjuerna skickade vi våra intervjufrågor via mejl till de tre 

respondenter som efterfrågande detta, för att de skulle kunna få möjlighet att 

förbereda sig.  

Vi genomförde sedan intervjuerna genom en blandning av öppen och 

strukturerad intervju med frågeformuläret som grund för intervjuupplägget 

(Lantz 2007). Trots de av oss fastställda frågorna gavs de intervjuade 

personerna ett stort utrymme för fri diskussion, följdfrågor och andra 

synpunkter vilket i de flesta fall resulterade i djupa intervjuer med längre 

diskussioner kring ämnet.  
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Enligt Jacobsen (2002) bör en öppen intervju inte vara så strukturerad att den 

består av en viss mängd förutbestämda frågor med fasta svarsalternativ, 

samtidigt menar Jacobsen (2002) att en öppen intervju som inte har någon 

form av strukturering leder till att den inhämtade informationen kan bli så 

komplex att den blir mycket resurskrävande, och i vissa fall omöjlig, att 

analysera. Anledningen till att vi formulerade förutbestämda frågor var att vi 

ville säkerställa att få jämförbar information kring speciella frågor för att 

senare kunna jämföra svaren mellan de olika organisationstyperna som vi 

intervjuat, till exempel olika uppfattningar kring en viss fråga mellan ett företag 

i byggbranschen och SKV.  

 

2.6. Validitet och reliabilitet 

En naturlig målsättning för varje undersökning som genomförs är att försöka 

få så pålitlig och kvalitativ information som möjligt (Holme och Solvang 

1997). Validitet och reliabilitet är två begrepp som rör undersökningars kvalité.  

Med validitet menas giltigheten i den information som insamlats och enligt 

Jacobsen (2002) finns det två sorters validitet, intern och extern. Den interna 

validiteten handlar om huruvida vi genom undersökningen har fått in den 

information som vi ville ha, medan den externa validiteten handlar om det vi 

funnit kan överföras till andra sammanhang (Jacobsen 2002). Reliabilitet 

behandlar till vilken grad vi kan lita på de data som insamlats (Jacobsen 2002). 

Enligt Holme och Solvang (1997) nås en hög reliabilitet om olika oberoende 

mätningar/undersökningar av ett och samma fenomen ger samma eller 

liknande resultat. Det är viktigt att undersökningen är uppbyggd på ett 

trovärdigt sätt och att den är genomförd på ett korrekt sätt. Om 

undersökningens tillförlitlighet skulle vara låg finns det risk för att resultatet 

avviker från den stora mängden och då är det inte möjligt att generalisera 

(Jacobsen 2002). 

För att hålla en så hög intern och extern validitet som möjligt gällande vår 

undersökning satte vi oss väl in i ämnet inför genomförandet av intervjuerna. 

Vi har försökt att utforma våra frågor på ett sätt som gör att 

uppgiftslämnarnas svar inte styrs för att exakt passa vår teori och våra 

problemställningar.  
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Vi har använt oss av en blandning mellan deduktiv och induktiv metod samt 

en blandning mellan strukturerad och öppen intervjumetodik för att kunna få 

in den information vi önskar men samtidigt ge utrymme för ny och för oss 

okänd information ifrån uppgiftslämnarna som kan vara relevant för vår 

undersökning.  

Den kvalitativa metoden medför att vi endast kunnat genomföra ett mindre 

antal intervjuer men vår förhoppning är att vårt val av att intervjua tre 

branschorganisationer, kombinerat med de branschskillnader och geografiska 

skillnader som finns gällande våra intervjuenheter, ökar den externa 

validiteten. En reliabilitetsrisk kan förekomma gällande intervjusvar från 

branschorganisationer med anledning av att de möjligen inte vill avslöja 

negativ information om sina medlemsföretag, exempelvis rörande 

förekomsten av fusk. 

Beträffande reliabilitet så accepterade samtliga respondenter utom SKV (som 

vi enbart får ange organisationsnamn för) att såväl organisationsnamn som 

namn på uppgiftslämnare får anges i uppsatsen, vilket torde öka 

trovärdigheten. En baksida av detta är dock att vi har riskerat att få mer 

återhållsam information än vad vi kunde fått vid anonymitet för 

uppgiftslämnarna. Ingen av uppgiftslämnarna begärde heller att få läsa igenom 

intervjusvaren efter vår sammanställning, för kontroll av att vi uppfattat svaren 

korrekt, vilket kan påverka reliabiliteten negativt. Däremot önskade flertalet av 

uppgiftslämnarna att få en kopia av vår uppsats när denna färdigställts. 
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3. Teori 

I teoriavsnittet redogör vi för de teorier som är relevanta för vår undersökning gällande 

fakturamodellens påverkan på företag i byggbranschen. Inledningsvis presenterar vi 

grundläggande teorier kring skattesubventioner, utbud och efterfrågan samt likviditet. 

Därefter följer mer utförlig teori kring ROT-avdraget och fakturamodellen. 

 

3.1. Allmänt om skattesubventioner för husarbeten 

Skatt kan tas ut på arbete, arbetsinkomster, konsumtion och kapitalinkomster 

men kan inte tas ut för arbete i det egna hemmet, för värdet av husarbeten 

utförda av privatpersoner själva eller genom svart arbetskraft. Om 

marknadsarbete och marknadskonsumtion är beskattade aktiviteter samtidigt 

som hemarbete och hemproduktion är obeskattade kommer aktiviteter att 

förskjutas från marknaden till hemmet. (SOU 1997:17). Husarbeten i hemmet 

kan med en skattesubvention omvandlas till någon form av marknadsarbete 

vilket medför ökade intäkter för staten. Samtidigt kan en skattesubvention leda 

till att tid frigörs till ökat marknadsarbete för de som beställer husarbeten, 

vilket i förlängningen leder till möjligheter för ökad konsumtion av andra varor 

och skatteintäkter till staten (SOU 1997:17). 

Vilka effekter en skattereduktion ger beror mycket på vilken priselasticitet som 

finns på marknaden. Priselasticiteten innebär i vilken grad efterfrågan påverkas 

av att priset minskas på tjänsten samt möjligheten att efterfrågan på andra 

varor ökar alternativt sjunker beroende på subventionen. Vilken nivå en 

subvention ska läggas på för att den skall ha så positiv effekt som möjligt på 

både sysselsättningsnivå och skatteintäkter i landet är en mycket svår 

avvägning. Målet är att uppnå den optimala beskattningsnivån för att få en så 

god samhällsekonomisk effektivitet som möjligt (SOU 1997:17). 

Om det förekommer skattefusk i form av svartarbete på marknaden för 

husarbeten inför införandet av en skattesubvention kan en sänkning av 

beskattningen på husarbeten teoretiskt också leda till en mindre andel fusk i 

denna sektor. Omfattningen av svartjobb kan tänkas bero på en kombination 

av skattesatsen, upptäcktsrisken och bestraffningen som svartarbete medför. 

Svartjobb kommer alltid att föredras av vissa så länge upptäcktsrisken är 

tillräckligt liten. Finns en given upptäcktsrisk kan benägenheten att fuska 

regleras med lägre skattesatser och högre straff.  
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Skattesatsen, subventionsstorleken, kan även påverka konsumtionspriset och 

därmed efterfrågan på tjänsten i detta fall. Ett optimeringsproblem finns i och 

med detta då statens mål är att optimera hushållens nytta givet ett visst krav på 

skatteintäkter (SOU 1997:17). 

 

3.2. Grundläggande utbuds- och efterfrågeteori 

Utbuds- och efterfrågeteorier grundar sig på köpares och säljares utbyte av 

pengar och varor/tjänster på en marknad. Utbudet är de varor och tjänster 

som säljare kan tänka sig tillföra till en marknad medan efterfrågan kan 

beskrivas som köparnas vilja av att köpa dessa varor och tjänster. För att se 

hur en marknad fungerar används utbuds- och efterfrågeteorier som behandlar 

hur priser, efterfrågan och utbud för varor och tjänster påverkas av olika 

sorters förändringar i ekonomin. Som exempel kan detta handla om 

inkomstökningar i befolkningen, teknisk utveckling, förändringar i 

konsumenters preferenser samt förändringar gällande skatt på varor och 

tjänster (O´Sullivan et al. 2008). Utbud (U) och efterfrågan (E) kan beskrivas 

genom vårt diagram som visas i figur 1 nedan, där JP står för jämviktspris och 

JK står för jämviktskvantitet. 
 

 

 
 

 

Figur 1: Utbuds och efterfrågekurva 

Utbudskurvan representerar vilka kvantiteter av en vara/ tjänst som säljare är 

villiga att sälja vid olika prissättningar. Efterfrågekurvan representerar vilka 

kvantiteter av en vara/tjänst som köparna är villiga att köpa vid olika priser. 

Punkten där utbuds- och efterfrågekurvorna korsar varandra utgör 

marknadsjämvikten, vilken visar jämviktspriset och jämviktskvantiteten på 

marknaden. Marknadsjämvikten är ofta stabil och självkorrigerande. Med stabil 

menas, om en marknad nått jämvikt, att det inte finns tendenser på att 

marknaden skall röra sig bort från jämvikten (Ahlersten 2010).  



 

19 
 

Att marknadsjämvikten är självkorrigerande innebär att en marknad som inte 

är i jämvikt har en tendens att röra sig mot jämvikt (Ahlersten 2010).  

Lagen om efterfrågan säger att ”ju högre pris, ju mindre efterfrågan” under 

förutsättning att alla andra parametrar som avgör efterfrågan är oförändrade. 

Omvänt säger denna lag också att ju lägre priset är, ju högre blir efterfrågan 

(O´Sullivan et al. 2008). En prisförändring på varan/tjänsten på marknaden 

innebär att en förflyttning sker längs med efterfrågekurvan. Om det sker en 

annan typ av förändring som påverkar köpares efterfrågan på tjänsten så 

innebär detta däremot att hela efterfrågekurvan förflyttas (Ahlersten 2010), 

vilket illustreras av vårt diagram i figur 2. En direkt skattereduktion på ROT-

tjänster genom fakturamodellen är därför en förändring som möjligtvis kan 

påverka efterfrågan på ROT-arbeten. 

 

 
Figur 2: Förändrad efterfrågan 

En ökad efterfrågan ger då också signaler till att ett högre pris skulle kunna 

sättas av säljarna och att en prissättning upp till den nivå som motsvarar ny 

marknadsjämvikt skulle kunna ske (O´Sullivan et al. 2008), vilket också 

framgår av figur 2 där JP1 avser jämviktspris före efterfrågeökning och JP2 

avser jämviktspris efter efterfrågeökning.  

 

3.3. Grundläggande likviditetsteori 

God likviditet är en av de absolut viktigaste delar som ett företag måste 

eftersträva att uppnå. Med likviditet menas ett företags förmåga att infria sina 

betalningsförpliktelser i rätt tid och med andra ord företagets förmåga att 

betala sina skulder på kort sikt (Nielsen 1996). 
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Företag bör hålla en viss reserv av likvida medel och storleken på denna måste 

bedömas utifrån risken för betalningssvårigheter och kostnaderna för att ha en 

stor kassabehållning. Detta gör att en noggrann planering av framtida in- och 

utbetalningar är viktig för alla företag (Thomasson et al. 2006). Likviditeten är 

extra viktig för nystartade och mindre företag på grund av att de ofta inte har 

lika stor möjlighet till att få krediter som etablerade företag, att de ofta har ett 

mindre antal arbeten igång samtidigt och ofta också en relativt låg omsättning. 

Ett litet företag som arbetar med ett fåtal projekt under en längre tid kan vara 

helt beroende av att få betalning i tid för sina arbeten för att kunna betala sina 

leverantörer (Nielsen 1996). 

Utan hög likviditet kan inte företag i lika stor utsträckning göra de 

investeringar som krävs för framtida fortlevnad av företaget. Företag har inte 

samma möjlighet till att få krediter eller lån från sina leverantörer och banker 

då de inte är en lika viktig samarbetspartner och ofta inte har tillräckligt stora 

tillgångar som säkerhet. Det som för företag påverkar likviditeten är vilka 

kredittider de lämnar till sina kunder i samspel med hur långa kredittider de 

själva har till sina leverantörer. Har ett företag ett stort antal arbeten igång 

samtidigt kan inkommande och utgående fakturor avlösa varandra på ett bättre 

sätt än vid ett mindre antal arbeten. Man får med andra ord ett jämnare flöde 

på in- och utbetalningar vid ett större antal arbeten vilket bör betyda att risken 

för brist på likvida medel minskar. (Nielsen 1996).  

 

3.4. ROT-avdraget  

ROT-avdraget är en skattereduktion som får utnyttjas av den som haft utgifter 

för ROT-arbeten under året. Som tidigare nämnts återinfördes ROT-avdraget 

den 8 december och i samband med det gjordes en rad ändringar från tidigare 

lagstiftning. I detta avsnitt går vi igenom grundläggande bestämmelser rörande 

när och av vem som avdraget får nyttjas. 

Skattereduktionen uppgår till 50 % av utgiften för arbetskostnader på 

husarbeten och får uppgå till maximalt 50 000kr per år inklusive moms. 

Beloppet beräknas per person och gäller sammantaget på samtliga husarbeten, 

d.v.s. både för RUT-arbeten och för ROT-arbeten (Broberg & Svensson 

2009). 
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3.4.1. Vem har rätt till avdraget? 

Grunden är att alla obegränsat skatteskyldiga fysiska personer i Sverige som 

under året haft utgifter för ROT-arbeten och fyllt minst 18 år vid 

beskattningsårets utgång har rätt till skattereduktionen. Personen i fråga måste 

också under året haft en skattepliktig inkomst som subventionen kan dras mot 

(SKV 2010b).  

Reduktionen sker på den slutgiltiga inkomstskatten men via de nya reglerna 

gällande fakturamodellen, som vi beskriver i kommande avsnitt, medges 

preliminär skattereduktion löpande under året för den skattskyldige. 

Skattereduktion för husarbete som överstiger det belopp i slutlig skatt, efter 

det att den slutliga skatten reducerats med skattereduktion för allmän 

pensionsavgift, arbetsinkomst/jobbskatteavdrag samt underskott av kapital, 

medges inte (SKV 2010c). Reduktionen kan med andra ord maximalt uppgå 

till den slutliga framräknade skatten efter övriga avdrag (Inkomstskattelagen 

SFS 1999:1229). Ett krav är också att överskottet av förvärvsinkomster till 

största del måste utgöras av förvärvsinkomster i Sverige. Skulle situationen 

uppstå att skattereduktionen överstiger den slutliga skatten kommer den 

skattskyldige att få detta belopp som kvarskatt. Det företag som utfört ROT-

arbetet påverkas med andra ord inte av detta (SKV 2010d). 

Ett annat viktigt villkor för att beviljas reduktion är att den som ansöker om 

reduktionen står som ägare till fastigheten och använder den som bostad 

alternativ fritidshus. Med ägare avses även den som enligt 

Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) ska likställas med ägare. Ett 

undantag är att arbeten som utförs i föräldrars bostad som ägs av den 

skattepliktige ger rätt till reduktion (Broberg & Svensson 2009). 

 

3.4.2. Regler om fastigheter 

De fastigheter som innefattas av rätten till skattereduktion är småhus/villor, 

fritidshus och bostadsrätter. En hyresrätt medför därmed ingen rätt till 

skattereduktion. Avdraget räknas per person vilket innebär att om det, som 

ofta är fallet, finns två ägare till en fastighet så uppgår det maximala avdraget 

till 100 000 kr/år för dessa två ägare tillsammans. Finns det fler än en ägare till 

en fastighet måste kunden meddela den som utför arbetet att så är fallet, så att 

utföraren tydliggör vilket arbete som betalas av respektive ägare.  
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Utan båda ägarnas uppgifter kan inte utföraren få maximalt belopp utbetalt av 

SKV och de båda ägarna kan då inte heller utnyttja den maximala reduktionen 

(Broberg & Svensson 2009). 

Används en fastighet till både NRV och bostad får endast ROT-arbeten som 

utförts i bostadsdelen av fastigheten räknas med i avdraget. SKV påpekar att 

om den bostad, där ROT-arbete utförs, används i NRV finns det möjlighet för 

ägaren att få avdrag för reparationer och underhåll vid inkomsttaxeringen 

genom att ROT-arbetet istället kostnadsförs i NRV (Prop. 2008/09:178). 

Nybyggnation av hus eller sidobyggnad så som friggebod berättigar inte till 

ROT-avdrag. Under 5 år efter färdigställandet av ett hus ges heller inte 

reduktion för kostnader hänförliga till ombyggnad och tillbyggnad. Detta för 

att förhindra att hus färdigställs i efterhand med hjälp av skattereduktionen.  

Med färdigställande menas att inflyttning skett och att fastigheten har börjat 

användas som bostad. Ett undantag finns dock om arbetet avser reparation 

eller underhåll då ROT-avdrag kan ges även under de första 5 åren (Broberg & 

Svensson 2009). 

 

3.4.3. Vem får utföra uppdraget? 

Grundregeln är att personen/företagaren som utför arbetet måste inneha F-

skattsedel vid ingående av avtal eller senast vid betalningen av ROT-arbetet.  

Från och med 1 juli 2009 kan även en privatperson utan F-skattsedel anlitas 

och avdraget uppgår då till arbetsgivaravgifterna för denna persons arbete. 

Detta är ett steg i att vidareutveckla reduktionen och öka valfriheten för 

köparen. Utgiften skall i dessa fall redovisas i en förenklad skattedeklaration 

där arbetsgivaravgifterna anges samtidigt som samma belopp dras av som 

preliminär skattereduktion (Prop. 2008/09:178). 

En skattskyldig kan också anlita sin egen firma för att utföra arbetet men då 

får inte själva ROT-arbetet utföras av den skattskyldige själv eller av någon 

närstående till denne (Broberg & Svensson 2009). 
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3.4.4. Vilka arbeten innefattas i ROT-avdraget? 

ROT är som tidigare nämnts en förkortning för reparation, ombyggnation och 

tillbyggnad och det är för dessa typer av arbeten som privatpersoner kan få 

utnyttja ROT-avdraget, enligt Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). 

Med reparation och underhåll menas åtgärder som har till syfte att återställa 

och bibehålla en byggnad i samma skick som den hade när den ny- eller 

ombyggdes. Detta innebär byte och underhåll av sådana detaljer som förväntas 

ha kortare livslängd än byggnaden. Vid ombyggnad och tillbyggnad gäller att 

stommen av den gamla byggnaden måste vara kvar även om bostadsytan kan 

utökas och byggnadens utseende till stor del kan förändrats (Broberg & 

Svensson 2009). 

Det är endast arbetskostnaden för det arbete som utförts i bostaden eller på 

tomten till fastigheten som ger rätt till reduktion. Material, transportkostnader, 

reseersättning och kostnader för maskiner med mera skall alltså inte ingå i 

beräkningen för avdraget. Har bidrag för arbetet från stat eller kommun 

betalats ut i samband med arbetet reducerar detta motsvarande belopp i 

skattereduktion (SKV 2010d). 

Övriga kostnader som inte får ingå i underlaget till ROT-avdraget är bland 

annat reparation och installation av maskiner/inventarier i hemmet, 

anläggningsarbeten/markarbeten samt administrativa kostnader i form av 

arkitektkostnader, besiktningskostnader och konsultarvoden (SKV 2010a).  

Gränsdragningsproblem för vad som får räknas som ROT-arbeten finner vi 

också i nybyggnation av fristående byggnader där det krävs att byggnaden på 

något vis sitter ihop med huvudbyggnaden. Ett speciellt område är 

ägarlägenheter där endast arbete som utförs inne i lägenheten är giltiga som 

ROT-arbeten (Broberg & Svensson 2009). 

Säljaren har ett stort ansvar vid ansökning om utbetalning från SKV vad gäller 

om ROT-arbetet uppfyller kraven för husarbete eller inte. Om SKV anser att 

arbetet inte ger rätt till skattereduktion blir säljaren enligt Lagen om 

förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (SFS 2009:194) 

återbetalningsskyldig för eventuellt utbetalt belopp ifrån SKV. Ett beslut om 

återkrav kan ske till och med sex år efter beskattningsårets utgång. SKV ska 

också i ett sådant fall ompröva köparens taxering och neka skattereduktion för 

husarbete (SKV 2010e). 
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3.4.5. Historik kring ROT-avdraget 

ROT-avdragets historik går tillbaka till år 1993 då avdraget infördes för första 

gången i Sverige. Skatteavdraget ingick som en del i det ROT-program som 

skapades för att få ned arbetslösheten inom byggnadsindustrin. Avdraget i 

dess första form betraktades som en tillfällig åtgärd vilken skulle gälla tills 

december 1994. Syftet var att komma till rätta med det svåra läget på 

arbetsmarknaden och använda den outnyttjade arbetskrafts- och 

produktionskapacitet som fanns inom byggbranschen, detta för att dämpa den 

ökade arbetslösheten samt förhindra ytterligare utslagning (1992/93:FIU10). 

Vidare var bakgrunden till avdraget att nödvändiga reparationsarbeten skulle 

tidigareläggas samt att vissa arbeten som utförts i egen regi av privatpersoner 

eller med anlitande av ”svart” arbetskraft istället skulle utföras av F-

skatteregistrerade näringsidkare (SOU 2001/02:8). Byggverksamheten i landet 

förväntades att avta under 1996 och 1997 vilket gjorde att avdraget 

återinfördes dessa år. Då aktiviteten inom byggsektorn beräknades vara 

fortsatt låg även under 1998 resulterade detta till förlängningar av ROT-

avdraget till dess att avdraget togs bort den 31 mars 1999 (SOU 2001/02:8). 

Efter år 1999 dröjde det till år 2004 innan ROT-avdraget återigen infördes, 

detta gällande perioden april 2004 till juni 2005 (Industrifakta 2005).  

ROT-avdragets maximala beloppsgränser varierade under dessa år och det 

fanns också en variation gällande vilka typer av byggnader och typ av arbeten 

som var berättigande att få ROT-avdrag för. Gemensamt för ROT-avdraget 

under åren var dock att det endast var fakturerad arbetskostnad som kunde 

ligga till grund för ROT-avdraget samt att det var kunden som fick ”ligga ute” 

med pengar för det utförda ROT-arbetet. Med detta menas att kunden mot 

faktura fick betala hantverkaren för hela det utförda arbetet för att senare 

kunna tillgodoräkna sig skattereduktionen först efter avdrag på den årliga 

skattedeklarationen (Broberg & Svensson 2009). 

ROT-avdraget i den form vi har idag infördes genom beslut i Riksdagen den 

13 maj 2009 och innebär att ROT-arbeten som utförs och betalas från och 

med den 8 december 2008 berättigar till skattereduktion vid inkomsttaxeringen 

(Finansdepartementet 2009). Det huvudsakliga syftet med skattereduktionen i 

nuvarande form är enligt regeringskansliet (SOU 2008:57) att minska 

omfattningen av svartarbete och öka efterfrågan i byggsektorn. 
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3.5. Administrativa regler gällande ROT-avdraget 

För att en privatperson skulle kunna tillhandahålla sin skattreduktion för 

kostnader gällande utfört ROT-arbete gällde, vid återinförandet av ROT-

avdraget, att en ansökan om skattereduktion skulle ske genom en s.k. ”egen 

ansökan” till SKV från privatpersoner (SKV 2009c). 

Den 1 juli 2009 beslutade dock regeringen om förändringar gällande de 

administrativa reglerna. Förändringarna innebar dels att ROT-avdraget slogs 

samman med RUT-avdraget för att ingå i det nya ”husavdraget” och dels att 

den s.k. ”fakturamodellen” infördes att gälla för den administrativa 

hanteringen för ROT-avdraget (SKV 2010f) 

Eftersom fakturamodellen infördes under löpande kalenderår 2009 fanns det 

en övergångsbestämmelse för de privatpersoner som under 2009 hade betalat 

hela arbetskostnaden till utföraren av ROT-arbeten. SKV kallade denna 

övergångsbestämmelse för en säkerhetsventil. Säkerhetsventilen skulle 

användas av de personer som fått ROT-arbete utfört och betalat detta före 31 

maj 2009 men kunde också nyttjas av de personer som under perioden den 1 

juli till 31 december 2009 själva valt att betala hela arbetskostnaden till 

utföraren. Övergångsbestämmelsen innebar att köparen själv kunde ansöka 

om skattereduktion för husarbete i sin inkomstdeklaration, i likhet med 

tidigare regler kring egen ansökan. Säkerhetsventilen gällde därmed endast för 

ROT-arbeten som var utförda och betalda senast den 31 december 2009 och 

som skattereduktion ansökts för via inkomstdeklaration senast den 3 maj 2010. 

För arbeten som utförts och betalats från och med år 2010 måste 

fakturamodellen användas för att skattskyldiga skall kunna få skattereduktion 

vid köp av husarbete (SKV 2009d). För det ROT-avdrag som vi har idag har 

därmed två olika system använts för administreringen av skattereduktionen, 

egen ansökan samt fakturamodellen. Dessa två system förklaras ytterligare i 

kommande avsnitt. 

 

3.5.1. Skattereduktion genom egen ansökan 

Den som hade utgifter för ROT-arbete som utförts mellan den 8 december 

2008 och den 30 juni 2009 skulle ansöka om skattereduktion för detta enligt 

SKV:s regler gällande egen ansökan via inkomstdeklarationen för 2009 (SKV 

2009e).  
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De tillfälliga övergångsregler, den s.k. säkerhetsventilen, som vi beskrivit 

tidigare gjorde också att den som anlitat hjälp med ROT-arbete som utförs 

och betalas från och med den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2009 

kunde ansöka om skattereduktionen genom egen ansökan i samband med 

inkomstdeklarationen 2010 (SKV 2010d). 

Reglerna kring skattereduktionen genom egen ansökan innebar att 

privatpersoner själva fick ansvara för administreringen av sitt ROT-avdrag. 

Detta innebar att man genom en egen ansökan till SKV med tillhörande krav 

på verifierande underlag fick redovisa de kostnader och uppgifter som skulle 

ligga till grund för avdraget. För företagen, som utförde ROT-arbeten för 

privatpersoner som avsåg att nyttja avdraget, innebar därmed reglerna kring 

egen ansökan att byggföretag inte behövde ta någon hänsyn till 

administreringen av ROT-avdraget utan kunde behandla ROT-arbeten på 

samma sätt som övriga arbeten som inte låg till grund för ROT-avdrag (SKV 

2010d). 

 

3.5.2. Fakturamodellen 

Riksdagen antog den 27 november 2008 regeringens förslag till ”Ett enklare 

system för skattereduktion för hushållsarbete” (prop. 2008/09:77). I 

propositionen föreslogs att dåvarande system med skattereduktion för utgifter 

för hushållsarbete (RUT-arbete) efter egen ansökan skulle ersättas av en ny 

ordning, den så kallade fakturamodellen.  Innebörden av fakturamodellen kan 

kortfattat beskrivas som att en privatperson, som köper hushållsarbete av den 

som har F-skattsedel, för att få skattereduktion ska komma överens med den 

som utför hushållsarbetet om att betalning endast ska göras med hälften av 

den angivna arbetskostnaden. Utföraren får sedan begära utbetalning från 

SKV med den del av arbetskostnaden som köparen inte har betalat. 

Fakturamodellen innebär därmed att köparen får skattelättnaden direkt vid 

köpet av tjänsten och att köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion 

löpande under året (2008/09:SkU32). 

I proposition 2008/09:178 föreslogs vidare att fakturamodellen även skulle 

gälla för ROT-arbete (2008/09:SkU32) och genom regeringens beslut den 1 

juli 2009 infördes fakturamodellen till att gälla även för administreringen av 

ROT-avdrag (SKV 2010f). 
 



 

27 
 

3.5.3. Syftet med fakturamodellen 

Riksdagens skatteutskott anförde, då beslutet om att införa fakturamodellen 

för hushållsarbete fattades, att fakturamodellen har stora fördelar ur 

effektivitetssynpunkt och kontrollsynpunkt. Utskottet menade att utförarna är 

den part som har bäst förutsättningar att hantera den grundläggande 

administrationen på ett effektivt sätt och skapa effektiva rutiner för 

kontakterna med SKV. Utskottet menade också att fakturamodellen 

underlättar SKV:s hantering och skapar möjligheter för SKV att genom 

kontroller och rådgivning säkra en lojal tillämpning av regelverket. Att 

fakturamodellen också innebär att utbetalning av skattelättnaden kan ske 

betydligt tidigare än med föregående system ansågs vara en fördel för såväl 

köpare och utförare, främst för köpare med svårigheter att ligga ute med 

pengar. Fakturamodellen ansågs också bidra till att betydligt fler hushåll skulle 

utnyttja ROT-avdraget. Avseende den risk som utföraren får ta gällande att 

köpare kanske inte har rätt till skattereduktion menade man att det i praktiken 

innebär en minskad kreditrisk, eftersom att SKV träder in som en garant för 

köparens betalning upp till halva arbetskostnaden under förutsättning att det 

finns utrymme för en skattereduktion. Utskottet menade att om utrymmet 

redan är utnyttjat och utföraren därför inte kan få en utbetalning från SKV så 

innebär detta bara att utföraren står med samma kreditrisk i förhållande till 

köparen som utföraren ändå skulle ha haft om fakturamodellen inte hade 

använts. En faktor som enligt utskottets uppfattning ändå kan bidra till att 

affärsrisken ökar i det nya systemet var dock att företagen i praktiken 

förskotterar en skattelättnad och att detta kan locka till överutnyttjande. Även 

om kreditrisken är densamma som tidigare konstaterade utskottet att det kan 

finnas en risk att antalet fall ökar då köparen begär rabatt utan att ha täckning 

för sin begäran på grund av redan utnyttjad skattereduktion. Utskottet ansåg 

dock att fakturamodellens fördelar gör att den bör användas och utgick ifrån 

att de fall då SKV måste vägra utbetalningar, på grund av att utrymmet för 

skattereduktion redan är utnyttjat, kommer att utgöra rena undantagsfall. 

Gällande eventuella likviditetsproblem som kan uppkomma för utförare med 

anledning av fakturamodellen så ansåg utskottet att det inte finns något hinder 

för utförare att löpande fakturera köparen för utfört arbete, även om 

utbetalning ifrån SKV inte kan ske förrän hela ROT-arbetet slutförts 

(2008/09:SkU32). 
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Att kommentera är dock att oppositionen (s, v, mp) enligt motion 

2008/09:Sk18 avvisade regeringens förslag gällande fakturamodellen då man 

ansåg att det gamla ansökningssystemet genom egen ansökan skulle behållas. 

Detta med anledning av att fakturamodellen bedömdes skulle ge upphov till 

likviditetsproblem för främst mindre företag (2008/09:SkU32).  

Enligt SKV:s yttrande den 2 februari 2009 (SKV 2009a) så bedömde SKV att 

reglerna kring ROT-avdraget och fakturamodellen skulle innebära en ökning 

av den administrativa bördan för berörda företag och att det därför var av vikt 

att lagtexten kring ROT-avdrag utformas så tydligt som möjligt. 

 

3.5.4. Administrativ hantering av ROT-avdrag genom 
fakturamodellen 

För ett byggföretag som säljer ROT-avdrags berättigande tjänster innebär 

fakturamodellen en viss administrativ hantering. Enligt SKV:s 

informationsbroschyrer om husarbete (SKV 2009f & SKV 2010d) skall 

utförare av ROT-arbeten gå tillväga på följande sätt för att administrera ROT-

avdraget: 

1. Företaget ska komma överens med kunden om att det är 

husarbete som ska utföras. 

2. Företaget ska be kunden om namn, adress, personnummer och 

uppgift om att kunden äger och bor i småhuset, bostadsrätten eller 

ägarlägenheten där arbetet ska utföras. 

3. Företaget ska be kunden om småhusets, ägarlägenhetens eller 

bostadsrättens beteckning. Om det gäller en bostadsrätt ska 

företaget också be om föreningens eller bolagets 

organisationsnummer eller motsvarande. 

4. Företaget ska ge kunden sitt namn, sin adress och sitt person- 

eller organisationsnummer samt visa F-skattsedel alternativt skriva 

på fakturan att F-skatt finns. Företaget måste ha F-skatt för att 

kunden ska få skattereduktion. 
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5. Företaget ska fråga om kunden har köpt husarbete tidigare under 

året och i så fall för hur mycket. Företaget kan också be kunden om 

intyg från SKV, där det framgår hur mycket kunden dittills under 

året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. 

6. Företaget utför arbetet. 

7. Företaget ska ta betalt av kunden för halva arbetskostnaden (eller 

mer om kunden närmar sig den gräns på 100 000 kronor i 

arbetskostnad som kan berättiga till den maximala 

skattereduktionen på 50 000 kronor). 

8. Företaget ska fakturera kunden och sedan invänta betalning 

alternativt ta betalt kontant mot en kontantfaktura.  

9. Företaget får efter betalning begära resten av beloppet från SKV, 

senast den 31 januari året efter att kunden betalade. Detta sker 

genom att företaget ska använda blanketten SKV 4529, ”Begäran 

om utbetalning – preliminär skattereduktion för ROT-arbete”. 

Företaget får fylla i blanketten och redovisa kostnaden för 

arbetsinsatsen, d.v.s. inte kostnaden för material och resor. 

Blanketten ska därefter skickas till SKV. 

10. Skatteverket betalar därefter ut pengarna till företaget, normalt 

inom tio dagar. Företaget får också ett beslut av SKV om att 

pengarna betalas ut. Om SKV inte ska betala ut pengarna får 

företaget ett beslut om det, som kan överklagas. Om kunden, den 

skattskyldige, av någon anledning inte har rätt till skattereduktion 

får företaget ett meddelande om detta av SKV. I sådana fall får 

företaget vända sig till kunden igen för att kräva resten av 

betalningen för arbetsersättningen. 

 

Prisnedsättningar på grund av reklamation ifrån kunder, som gjorts efter att 

betalning skett till utförare från SKV, leder även det till återkrav ifrån SKV. I 

dessa fall är utföraren upplysningsskyldig till SKV om att prisnedsättning skett. 

Gällande SKV:s krav på hur fakturor skall utformas så skiljer dessa sig i 

grunden inte ifrån bokföringslagens krav på en verifikation.  
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Dock tillkommer krav ifrån SKV om att utföraren måste se till att fakturor 

specificeras tydligt gällande vilken typ av arbete som utförts samt att det av en 

faktura framgår hur stor del av kostnaden som avser arbetskostnad och hur 

stor som avser kostnader för material, resor med mera (Broberg & Svensson 

2009). 

Arbetskostnaden bör specificeras utifrån timkostnad och antal arbetade 

timmar och uppdelas så att det framgår vilken del som avser beställarens 

skattereduktion och vilken del av arbetskostnaden som skall betalas av 

beställaren. Dessutom så måste fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer samt 

beställarens personnummer framgå (Broberg & Svensson 2009). 

 

3.5.5. Ansökan om utbetalning genom E-tjänst 

Från och med 19 februari 2010 har SKV infört en e-tjänst som skall underlätta 

hanteringen av ROT-avdrag (SKV 2010h). Företag kan genom e-tjänsten 

ansöka om preliminär skattereduktion för ROT- och hushållstjänster direkt via 

webben och vid ansökan genom e-tjänsten kan företag få pengarna utbetalade 

inom fem arbetsdagar, istället för inom de tio arbetsdagar som gäller om 

ansökning sker via post. SKV menar också att e-tjänsten minskar risker för 

felaktigt ifyllda blanketter (SKV 2010i). 
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4. Empiri 

I empiriavsnittet redogörs för de intervjuer som vi genomfört i vår undersökning samt för 

rapporten ”Ros och Ris om ROT-avdraget”. Intervjuerna presenteras var för sig med en 

inledande organisationspresentation samt med information kring vilken intervjumetodik som 

använts. Intervjusvaren har strukturerats utifrån de huvudområden som vårt framtagna 

frågeformulär innehåller för att ge en tydligare bild av svaren. De intervjufrågor som ställts 

finns i bilaga I, II och III 

 

4.1. Intervju med Kakel Jimmy AB 

Besöksintervju med Kakel Jimmy AB genomfördes den 3:e maj 2010 i 

Karlstad.  

Organisationspresentation 

Kakel Jimmy AB har sitt säte i Hammarö Kommun. Intervjun genomfördes 

med Jimmy Lindbom som äger och driver företaget och som är ensam anställd 

i bolaget. Lindbom har bedrivit sin verksamhet i olika företagsformer i åtta år 

och företagets tjänster består främst av kakelarbeten i badrum och kök. Till 

allra största del säljer företaget tjänster till privatpersoner och i dagsläget utgör 

ROT-arbeten ca 90 % av företagets verksamhet. 

Intervjusvar 

Om SKV:s information/utbildning kring ROT-avdraget och fakturamodellen samt om 
”vanliga fel” i ansökningar. 

Lindbom har läst sig till den information han behöver på nätet men anser att 

informationen kunde ha varit bättre från SKV:s sida. Många regler lärde han 

sig i början genom att göra vad han trodde var rätt för att sedan få korrigera 

efter SKV:s påpekanden. Vanliga fel handlar enligt Lindbom om för dålig 

fakturaspecificering gällande arbetskostnader samt att resekostnader inte får 

ingå i ansökt belopp. Detta ansåg Lindbom vara speciellt jobbigt då han ofta 

har ett fast pris på utförda arbeten istället för timkostnad för arbete, vilket gör 

att han får anpassa fakturor till SKV:s krav. 
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Administration på grund av fakturamodellen 

Lindbom har övergripande inga större problem med administrationen som 

fakturamodellen medför. Vid införandet av modellen var han väldigt skeptisk 

och kritisk men anser att det nu fungerar ganska bra. Han menar att det 

självklart har blivit mer administrativt arbete i form av att inhämta information 

om kunder, anpassa fakturering, att hålla koll på när kunder betalar och att 

ansöka om utbetalning ifrån SKV. ROT-avdraget och fakturamodellen har 

samtidigt skapat möjlighet att tjäna mer pengar för företaget, vilket gör det värt 

besväret. Överskridande av beloppsgränser och gråzoner om vilka arbeten 

som berättigar till avdrag skapar inga bekymmer. Lindbom tar dock inte för 

vana att kontrollera kunders kvarvarande avdragsbelopp för året och menar att 

det skulle vara jobbigt om han skulle få avslag från SKV på grund av 

överskridning och därmed behöva restfakturera kunder.  

Om fakturamodellens problemområden samt möjligheter till fusk 

Lindbom anser att fakturamodellen ger stora möjligheter till fusk i olika 

former, fusk som Lindbom tror förekommer i branschen. Förekommande 

fusk tror han handlar om att kostnader för material och resor ”flyttas över” till 

arbetskostnad på fakturorna för att dessa skall bli avdragsgilla mot SKV, att 

arbetstid läggs på fakturorna för att täcka administrativa kostnader, att 

fakturering sker över årsskiften för att kunder skall kunna utnyttja två års 

avdragsbelopp samt att riktigt oärliga företag ges möjlighet att med 

bluffakturor och med hjälp av ”stulna” kundpersonnummer och 

fastighetsbeteckningar ansöka om utbetalning från SKV för arbete som inte 

utförts. 

Om fakturamodellens påverkan på företag i byggbranschen 

Införandet av fakturamodellen har enligt Lindbom ökat efterfrågan på ROT-

arbeten och modellen har påverkat till att svartjobben minskat drastiskt i 

branschen. Han tror också att priserna i branschen kan ha ökat något med 

anledning av den ökade efterfrågan. Vad gäller ansökningar till SKV så ställer 

Lindbom sig mycket positiv till den nya E-tjänsten då den ska förkorta tiden 

till utbetalning från SKV. Detta då SKV nu ofta inte håller sin 10-dagarsregel 

för utbetalning. Det glapp som skulle finnas mellan betalning från kund och 

från SKV ses inte som ett problem då Lindbom istället förhandlar fram 

kortare kredittider med kunder vilket gör att betalningstiden för hela arbeten 

inte blir så mycket längre än tidigare.  
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Lindbom anser generellt att ett företag måste ha väldigt dålig likviditet från 

början för att fakturamodellen skulle vara ett problem, detsamma gällande 

nystartade företag. Dock så anser han att företag som utför mindre arbeten 

kan ställas inför problem med fakturamodellen, detta då det inte är värt att 

administrera enligt fakturamodellen i de fall det bara handlar om någon 

timmes utfört arbete per kund. Fakturamodellen kan i dessa fall göra att 

företag avstår ifrån att sälja ROT-arbeten. Sammanfattningsvis är Lindbom 

positiv till fakturamodellen och han skulle inte vilja byta tillbaks till det gamla 

systemet. 

 

4.2. Intervju med Elkrafterna AB 

Telefonintervju med Elkrafterna AB genomfördes den 7:e maj 2010. 

Organisationspresentation 

Elkrafterna AB är ett mindre företag med sitt säte i Finspång. Elkrafterna 

tillhandahåller elinstallationstjänster och arbetar såväl mot privatpersoner som 

mot företag. Företaget har ca 10 anställda och intervjun genomfördes med 

delägaren och den administrativt ansvarige Henrik Ripskog. 

Intervjusvar 

Om SKV:s information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” i 
ansökningar. 

Ripskog har letat upp gällande regler på egen hand men har haft mycket hjälp 

av SKV:s hemsida, dock skulle han gärna sett att det fanns bättre utbildning i 

ämnet. Ripskog har inte upplevt att det är mycket fel i ansökningar. Det som 

ibland framkommer är att kunder överskridit sina avdragsgränser men trots 

det gör Elkrafterna inga egna kontroller av kunders avdragsutrymme. Ripskog 

medar att det är mindre arbete med att göra ny fakturering om SKV skulle 

anmärka på något istället för att löpande kontrollera alla kunder. 

Administration på grund av fakturamodellen 

Helt klart har den administrativa arbetsbördan ökat enligt Ripskog. 

Omställningen av utformningen av bland annat fakturamallar och ändring av 

faktureringsprogram gav lite bekymmer i början.  
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Nu ett år efter införandet går det mesta rutinmässigt och kunder debiteras inte 

för det extra administrativa arbetet av Elkrafterna, däremot menar Ripskog att 

det förekommer att andra företag debiterar sina kunder för det ökade 

administrativa arbetet. Vid små arbeten blir dock administrationen stor i 

förhållande till ”vinsten”, framför allt i de fall då kunder i efterhand vill få 

avdraget. Då måste fakturor styras om och skickas ut på nytt vilket kan vara 

mycket tidskrävande. Elkrafterna har tagit externt stöd för att klara av 

administreringen rörande ROT-arbeten. 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 

Ett uppenbart problem enligt Ripskog är specificeringen av arbetstid som inte 

alltid är helt lätt att göra. Det tar tid att räkna ut vad som är vad och hur 

mycket som kan få dras av. Möjligheten till ”fusk” finns framförallt på detta 

område med fördelning av kostnader i fakturan, hur mycket som är arbetstid 

och material. Gällande utbetalningar från SKV tycker Ripskog att det fungerat 

bra men han hör ibland att andra i branschen råkar ut för handläggningstider 

längre än 10 dagar. 

Om fakturamodellens påverkan på byggföretag 

Ripskog anser att likviditeten för företag borde bli bättre för företag som gör 

ROT-arbeten då det är vanligt att kortare betalningstider sätts till kunder, 

vilket gör att den största delen av det fakturerade beloppet inbetalas tidigare än 

normalt. Samtidigt har efterfrågan på arbeten hänförliga till ROT-avdrag ökat. 

Trots detta tror Ripskog att företag ibland avstår att utföra små ROT-arbeten 

då de kan kosta mer än de smakar. 

 

4.3. Intervju med Elektriska Installatörsorganisationen, EIO  

Telefonintervju med EIO genomfördes den 6:e maj 2010. 

Organisationspresentation 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende 

bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. 

EIO har 2 600 medlemsföretag med sammanlagt 25 000 anställda som 

omsätter 28 miljarder kronor.  
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Intervjuad blev Mats Fredriksson som är företagsrådgivare och arbetar med 

bland annat branschfrågor och arbetsgivarfrågor. EIO önskade få ett exemplar 

av vår uppsats efter att denna färdigställts. 

Intervjusvar 

Om SKV:s information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” i 
ansökningar. 

Utifrån vad Fredriksson känner till så bedöms SKV:s information vara fullt 

tillräcklig, speciellt genom SKV:s hemsida där företagare kan få reda på det 

mesta om reglerna rörande ROT-avdraget. Fredriksson har inte upplevt att det 

förekommer mycket fel i ansökningar. I början vid införandet av 

fakturamodellen uppkom det en del frågor gällande specificering av fakturor 

men nu vet de flesta företag vad som gäller. EIO har även en klausul gällande 

vad som ska beaktas vid ROT-arbeten vilken kan vara till hjälp vid fakturering 

och för att kunden ska veta vad som gäller. 

Administration på grund av fakturamodellen 

Den administrativa arbetsbördan har till viss del ökat men det verkar inte 

innebära något större bekymmer för EIO:s medlemmar. Specificering av 

fakturor och kontroll av uppgifter från kunder är inget större problem för 

företagen. Kontroller av överskridandet av beloppsgränser görs endast vid 

större arbeten vilket inte är så vanligt när det gäller elinstallationer, enligt 

Fredriksson. 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 

Fakturamodellens möjligheter till ”fusk” tror Fredriksson inte är speciellt 

stora. Förskjutning av kostnader från t.ex. material till arbetskostnad kan bara 

ske i liten utsträckning då redovisningen annars skulle visa på konstiga 

förhållanden mellan inköpt material och använt material, enligt Fredriksson.  

Om fakturamodellens påverkan på byggföretag 

Fakturamodellens påverkan på branschen anser Fredriksson vara övervägande 

positiv. Den bidrar till minskning av svartarbeten på grund av att det inte 

längre är billigare för kunden att låta arbetet utföras svart. Även efterfrågan på 

hantverksarbeten har ökat vilket Fredriksson tror beror delvis på att 

administreringen av avdraget lagts över på företagaren istället för kunden.  
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Detta gör att fler privatpersoner är benägna att utnyttja avdraget även för 

mindre arbeten. Vad gäller utbetalning från SKV och den 10-dagarsregel som 

är satt finns en del att önska då den ofta inte hålls. Trots denna fördröjning av 

utbetalningar tror inte Fredriksson att EIO:s medlemmar har problem med 

likviditeten då de kan sätta kortare kredittider till sina kunder för att 

kompensera.  

 

4.4. Intervju med Sveriges Byggindustrier  

Besöksintervju med Sveriges Byggindustrier genomfördes den 10:e maj 2010 i 

Karlstad. 

Organisationspresentation 

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och 

arbetsgivarförbund med över 3000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och 

specialföretag). BI tillhör Svenskt Näringsliv och förbundets verksamhet sköts 

av Sveriges Byggindustrier Service AB (BISAB) som verkar genom 25 

lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm. BI:s uppdrag 

är att bidra till en stabilt hög och hållbar tillväxt, sunda marknadsvillkor och 

tidsenliga medarbetarrelationer inom hela byggsektorn. Intervjuad blev Lars 

Lundblad, lokalt ansvarig för BI i Karlstad, som framför allt arbetar med olika 

former av utbildningsfrågor i länet. Verksamhetsområde för BI Väst, där BI 

Karlstad ingår, är Värmlands län med ca 70 medlemsföretag samt Västra 

Götalands län. ROT-arbeten är vanligt förekommande för BI:s 

medlemsföretag. BI önskade få ett exemplar av vår uppsats efter att denna 

färdigställts. 

Intervjusvar 

Om SKV:s information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” i 
ansökningar. 

Lundblad ansåg att SKV:s information kring ROT-avdraget samt 

fakturamodellen har varit/är mycket bra. Han anser att SKV har varit mycket 

lyhörda och samarbetsvilliga för att få fram information och lösa de problem 

som fanns framför allt vid införandet av ROT-avdraget och fakturamodellen.  
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BI har arbetat med informationsinsatser till sina medlemsföretag med 

anledning av införandet av ROT-avdraget och fakturamodellen, bland annat 

genom informationsmöten av BI:s jurister, då även informatörer ifrån SKV 

har deltagit vilket Lundblad tyckte var bra. Lundblad menar att det för honom 

har varit förvånansvärt tyst sedan införandet av fakturamodellen och säger sig 

knappt ha fått en enda fråga ifrån medlemsföretag kring problemområden med 

ansökningar eller annat. Vidare menar Lundblad att hans uppfattning är att 

medlemsföretagen numera inte ser några som helst problem med 

administreringen av ROT-avdraget. 

Administration på grund av fakturamodellen 

Att fakturamodellen har påverkat till att arbetsbördan gällande administrering 

för medlemsföretagen har ökat något håller Lundblad med om även om han 

uppfattar det som att administreringen inte är betungande för 

medlemsföretagen. Lundblad menar snarare att fakturamodellen kan ha haft 

en positiv effekt för vissa medlemsföretag genom att reglerna ger företag 

anledning till att skapa sig bra rutiner för fakturering och avtalsskrivning. BI 

utarbetade tidigt en s.k. ”ROT-klausul”, en mall för medlemsföretagen 

gällande avtalsskrivning för ROT-arbete, som också innehåller information 

kring hur fakturor bör specificeras med anledning av fakturamodellen. 

Lundblad menar att denna ROT-klausul används flitigt av medlemsföretagen 

och att även andra företag har dragit nytta av denna. 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 

Lundblad kan som tidigare sagt inte se några direkta problemområden med 

ROT-avdraget och fakturamodellen. Några gråzoner i regelverket ses inte, 

mycket tack vare SKV:s informationsinsatser, och Lundblad kan inte nämna 

några exempel på eventuella problem som medlemsföretagen råkat ut för. 

Branschen redde tidigt ut problemområden med hjälp av SKV, exempelvis 

kring vad som får och inte får ingå i ett timpris. Gällande möjligheter till fusk 

så hoppas och tror Lundblad att något fuskande inte sker i branschen. Han 

medger dock att det borde finnas möjligheter för företag att anpassa fakturor 

så att kostnader ”flyttas över” från material med mera till arbetskostnad.  
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Om fakturamodellens påverkan på byggföretag 

Lundblad menar att BI:s medlemsföretag är positivt inställda till 

fakturamodellen och att modellen inte ger några direkta negativa effekter för 

företagen. Han har endast hört något enstaka fall där SKV:s utbetalningstid 

överstigit 10 dagar men har ingen information om att det skulle finnas några 

andra problemområden längre. Han berättar att en hel del kritik fanns kring 

fakturamodellen inför och vid införandet, främst gällande att företagen var 

rädda för att ”agera bank” åt SKV, men att några sådana problem inte har 

uppkommit. BI:s uppfattning är att såväl ROT-avdraget i sig som 

fakturamodellen tydligt har påverkat till ökad efterfrågan på ROT-arbete runt 

om i landet. Lundblad anser också att ROT-avdraget och fakturamodellen har 

haft en väldigt positiv effekt för minskning av svartarbete i branschen. BI har 

jobbat länge för återinförandet av ROT-avdraget och detta till stor del med 

anledning av ROT-avdragets påverkan på svartarbete.  

BI har också fått information om att priser på ROT-arbete kan ha ökat till 

följd av ROT-avdraget och fakturamodellen. BI Väst har dock ingen specifik 

information kring hur det ser ut med eventuella prisökningar i länet. Gällande 

fakturamodellens eventuella påverkan på företags likviditet ser Lundblad inte 

att något problem finns, snarare är det så att fakturamodellen ger företag 

anledning att fakturera i tid och med kortare betalningstid till kund så behöver 

inte fakturamodellen påverka likviditeten negativt. 

 

4.5. Intervju med Skatteverket 

Intervju genomfördes med SKV via mejl, svar inkom den 12:e maj 2010. 

Organisationspresentation 

SKV är en statlig myndighet som ansvarar för förvaltning av beskattning, 

fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar samt statens 

fodringar. Intervjusvaren kommer ifrån SKV:s region ”Mittregionen” som 

ansvarar för Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. 
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Intervjusvar 

Om SKV:s information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” i 
ansökningar. 

På SKV:s hemsida finns all nödvändig information tillgänglig gällande ROT-

avdraget och fakturamodellen. Utöver det har SKV bjudit in företag till 

informationsträffar samt har en telefontjänst dit frågor alltid kan ställas. SKV 

menar att det är svårt att få utbildningar och information perfekta och få dem 

att passa alla. Intern utbildning av SKV:s handläggare genomförs också för att 

en så god kvalité i systemet som möjligt skall uppnås. En rättslig 

kvalitetsuppföljning har genomförts av SKV:s rättsavdelning avseende i 

huvudsak beslut som fattats under 2008. Uppföljningen har enligt SKV visat 

att den rättsliga kvaliteten i huvudsak är god, men att det i vissa delar finns 

förbättringsutrymme. Rörande fel i ansökningar tror SKV att det oftast 

handlar om ofullständiga ansökningar där uppgifter saknas, men SKV 

Mittregionen har ingen statistik på området.  

Administration på grund av fakturamodellen 

SKV menar att småföretagare som sköter all administration själva i vissa fall 

kan se den ökade administrationen som något negativt. Samtidigt tillägger 

SKV att byggföretag överlag är positivt inställda till fakturamodellen då tanken 

med den bland annat är att skapa en snabbare hantering. Vid frågan hur SKV 

ställer sig till att vissa företag tar ut en avgift för administreringen av avdraget 

menar de att SKV inte ska gå in och ifrågasätta prissättningen om den inte av 

andra orsaker verkar felaktig. Administrativt arbete bör kunna ingå då täckning 

för samtliga omkostnader normalt ingår i den prissättning som tillämpas. Den 

som kan ha synpunkter om det får ingå i timkostnaden eller inte är möjligtvis 

kunden. 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 

SKV har fått signaler om att vissa gråzoner förekommer gällande annat om 

arbete som utförts är byggnadsarbete eller vanlig service. Även i samband med 

att försäkringsersättningar har utbetalats kan vissa gränsdragningsproblem 

uppkomma då det kan vara svårt att bedöma vilka arbeten som omfattats av 

försäkringsersättningen och inte. I frågan om delfakturering där arbeten delas 

upp i flera delar menar SKV att det är fullt möjligt så länge det klart framgår 

vilka arbeten som utförts och betalning har skett för utförda arbeten.  
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Vid arbeten som utförs över årsskiftet gäller att reduktionen ges det år som 

arbetet är utfört och betalat. Vid stora arbeten med flera utförare som kan 

tänkas fakturera SKV gäller att den företagare som kommer först in med sin 

faktura får betalt upp till kundens maxbelopp, det är alltså först till kvarn. Det 

finns en utbetalningsspärr vid kundens maxbelopp för att undvika felaktiga 

utbetalningar, menar SKV. Den mest negativa delen av fakturamodellen är 

enligt SKV att det öppnar för nya former av bedrägeri, till exempel genom 

bluffakturor till SKV där stulna identiteter används för att få utbetalningar för 

arbeten som inte ägt rum. Även om de inte skulle slinka igenom SKV:s 

kontrollsystem så är kontrollverksamheten i sig resurskrävande vilket är 

negativt. 

Kontroller av ärenden görs löpande och övergripande vilket innebär att om en 

ansökan kontrolleras granskas samtliga möjliga felaktigheter. Kontroller kan 

göras på olika sätt, bland annat genom skrivbordskontroll, revision och 

företagsbesök, enligt SKV. Vidare angående fusk menar SKV att inte går att 

utesluta att överförande av kostnader till arbetskostnad förekommer vid 

fakturering. SKV hanterar riskerna med fusk genom information och 

anpassning av kontrollåtgärder för att få ett så väl fungerande system som 

möjligt. 

Om fakturamodellens påverkan på byggföretag 

SKV tror och hoppas att fakturamodellen har en övervägande positiv 

påverkan på företag i branschen. Modellen är i grund och botten utvecklad för 

att förbättra för företagaren. På frågan om fakturamodellen kan ha en negativ 

inverkan på företagens likviditet tror inte SKV att så är fallet för seriösa, 

etablerade företag. SKV kan inte uttala sig om 10-dagarsregeln hålls men målet 

är att den alltid ska följas. Tanken med fakturamodellen är att göra vita tjänster 

konkurrenskraftiga direkt vid köpet. Med tanke på det stora utnyttjandet kan 

en positiv bedömning (utan faktaunderlag) vara att modellen har lyckats att 

göra en del av den svarta marknaden vit vilket är en del av syftet, menar SKV. 

SKV påvisar att de har betalat ut över sju miljarder kronor i ROT-avdrag 

(uppgift per 2010-04-26) och SKV:s bedömning är att fakturamodellen har 

bidragit till detta i viss utsträckning. Generellt sett tror och hoppas SKV att 

fakturamodellen gynnar alla seriösa företag.  Utvärdering och förslag till 

eventuella justeringar diskuteras löpande men SKV har inte uppfattat att 

någon diskussion om att återgå till den gamla modellen förekommer. 
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4.6. Byggbranschens undersökning ”Ros och Ris om ROT-avdraget” 

Den 8 december 2009 publicerades en undersökning gjord av byggbranschen i 

samverkan vid namn ”Ros och Ris om ROT-avdraget” (Företagarna et al. 

2009). Syftet med undersökningen var att ta reda på inställningen till ROT-

avdraget hos företag i byggbranschen. I undersökningen har 1 857 

medlemsföretag i bland annat EIO, Svenska Byggindustrier och Företagarna 

svarat på frågor om ROT-avdraget och dess effekter på företagens 

verksamheter.  

Ett år efter beslutet om återinförandet av ROT-avdraget är den generella 

uppfattningen som ges av undersökningen att ROT-avdraget har en positiv 

inverkan på branschen. En viss missnöjdhet verkar dock finnas i området 

kring den administrativa hanteringen av avdraget då 15,3 % tycker att 

hanteringen med fakturamodellen är problematisk. De anser främst att det är 

svårt att få korrekta uppgifter från kunderna samt att avgöra vilka arbeten som 

omfattas av reglerna för skattereduktion. Samtidigt måste det påpekas att 72,5 

% anser att det inte finns några större problem med hanteringen av 

fakturamodellen. Undersökningen pekar på att 70 % av företagen använder 

skriftliga avtal med s.k. ROT-klausul vilket bland annat underlättar vid 

tvistemål rörande utebliven utbetalning från SKV. 

På frågan om priset har höjts i och med fakturamodellens införande anser 27,3 

% att så är fallet. Det hänvisas i frågan till den ökade administrationen som 

modellen medför. Hela 78 % tror att modellen minskat det tidigare 

omfattande svartarbetet i branschen. Sysselsättningen har också påverkats 

positivt på så vis att 6,8 % kunnat nyanställa och 17 % sluppit 

personalminskningar i och med ROT-avdraget. 

Studien går inte in djupare på frågorna men ger ändå en övergripande bild 

över hur inställningen kring ROT-avdraget och fakturamodellen är hos 

företagare i byggbranschen. 

 

4.7. Kompletterande intervju med Företagarna 

En kortare telefonintervju genomfördes med Företagarna den 7:e maj 2010. Vi 

kontaktade Företagarna med anledning av att vi under uppsatsens gång 

uppmärksammat att Företagarna, inför införandet av fakturamodellen, gjort 

flertalet uttalanden kring fakturamodellen.  
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Via uttalanden i press och via information på internet framstår Företagarna i 

våra ögon som en av de organisationer som varit mest kritiska till införandet 

av fakturamodellen. Vi valde därför att ringa upp Annika Fritsch, skatteexpert 

på Företagarna i Stockholm, för att höra om och hur deras uppfattning om 

fakturamodellen har ändrats sedan införandet. Företagarna önskade få ett 

exemplar av vår uppsats efter att denna färdigställts. 

Organisationspresentation 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 

närmare 70 000 företagare i många olika branscher. Företagarna är en 

medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation 

som finns över hela landet med 19 regionkontor. Företagarna arbetar med att 

påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuds 

medlemmar olika medlemstjänster och förmåner. 

Intervjusvar 

Fritsch ansåg att den generella uppfattningen kring fakturamodellen har 

förändrats mycket sedan införandet, då väldigt många företag och 

organisationer var kritiska till fakturamodellen från början. Enligt Fritsch så 

har företag med tiden mer och mer accepterat modellen och kritiken ifrån 

byggbranschen har minskat. Hon menar att det är ganska naturligt att det gått 

till på detta sätt då oro och kritik är vanligt vid förändringar men att man 

vänjer sig vid nya arbetsätt med tiden. Fritsch menar att problemområdena 

generellt sett har minskat kring ROT-avdraget och fakturamodellen men att ett 

bestående problem som Företagarna märker av än idag är att företag i vissa fall 

har svårt att få utbetalningar ifrån SKV. Hon menar att det inte är ovanligt att 

förtvivlade företagare kontaktar Företagarna med anledning av att de har 

problem med att få utbetalningar godkända av SKV och att SKV:s 10-

dagarregel inte hålls. Fritsch påpekar dock att fakturamodellen för de flesta nu 

fungerar bra men att modellen kan vara ett stort bekymmer för de företag som 

drabbas av problem vid administreringen, oavsett vad problemen beror på. 

Fritsch ger som exempel att ett företag som inskickat ansökningar för större 

belopp kan få vänta länge innan utbetalning sker ifall det skulle vara något litet 

administrativt fel i ansökningarna samt att företagare också upplever att de har 

mycket svårt att komma i kontakt med ”rätt” personer att prata med på SKV 

angående de inlämnade ansökningarna.  
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SKV i Västervik är de som hanterar inkomna ansökningar och enligt Fritsch så 

ges företagare inte information kring vilken person som de kan kontakta för 

att ställa frågor om sin inlämnade ansökan, vilket skapar oro och tröghet i 

systemet. Sådana problem kan för mindre företagare spela stor roll och kan 

också ha en märkbar påverkan på företagets likviditet. 
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5. Analys  

I analysavsnittet diskuterar vi den information som framkommit av vår empiriska 

undersökning och drar paralleller med vår redogjorda teori. Analysavsnittet delas upp 

utifrån våra fem problemställningar. 

 

5.1. Har fakturamodellen påverkat till en ökad efterfrågan på ROT-
arbeten? 

Att fakturamodellen har haft en märkbar påverkan till en ökad efterfrågan på 

ROT-arbeten, med anledning av att fakturamodellen ger privatpersoner 

möjlighet att få en preliminär skattereduktion direkt i samband med betalning 

till utförare, är samtliga respondenter överens om. Att så är fallet stämmer 

också väl överens med grundläggande utbuds- och efterfrågeteorier enligt 

O´Sullivan et al. (2008) och de teorier kring skattesubventioners effekter som 

presenterats i SOU 1997:17. Enligt resultaten av undersökningen ”Ros och Ris 

om ROT-avdraget” så har också efterfrågeökningen kring ROT-avdraget 

resulterat i att sysselsättningen i byggbranschen har påverkats positivt i form 

av nyanställningar samt att företag har sluppit genomföra personalminskningar 

i viss utsträckning. Dessa resultat visar att införandet av ROT-avdraget och 

fakturamodellen har fått de effekter som en skattesubvention enligt SOU 

1997:17 kan medföra och att effekterna stämmer överens med regeringens 

syfte med ROT-avdraget enligt SOU 2008:57. 

Samliga respondenter, i enighet med undersökningsresultaten ifrån ”Ros och 

Ris om ROT-avdraget”, menar att ROT-avdraget och fakturamodellen har 

haft en väldigt positiv effekt för minskning av svartarbete i branschen. En 

effekt som överensstämmer med teori kring skattesubventioners effekter enligt 

SOU 1997:17 och syftet med ROT-avdraget enligt SOU 2008:57. 

 

5.2. Påverkar fakturamodellen till ökad prissättning på ROT-arbete? 

Två av våra respondenter har vid frågan, om de anser att fakturamodellen 

påverkat till prisökningar på ROT-arbeten, angett att så är fallet. I 

undersökningen ”Ros och Ris om ROT-avdraget” anges att 27,3 % av de 

tillfrågade företagen anser att priser har höjts.  
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Den efterfrågeökning som vi tidigare påvisat tycks ha en betydande roll i de 

ökade priserna, vilket är förenligt med utbuds- och efterfrågeteorier enligt 

O´Sullivan et al. (2008) samt Ahlersten (2010) som anger att en ökad 

efterfrågan har en tendens att påverka till höjda marknadspriser upp till den 

nivå som utgör ny marknadsjämvikt. 

Angående administrativ avgift, eller prispålägg på grund av en ökad 

administrativ arbetsbörda, så anser båda de företag som vi intervjuat att sådana 

avgifter eller påslag är vanligt förekommande i branschen. SKV anser dock 

inte att detta är något problem då administrativt arbete enligt SKV bör kunna 

ingå i underlaget för reduktionen då täckning för samtliga omkostnader 

normalt ingår i den prissättning som tillämpas. SKV menar att de inte ska gå in 

och ifrågasätta prissättningen om den inte av andra orsaker verkar felaktig. 

Med andra ord är administrativt påslag i timkostnad eller debiterade timmar 

avdragsgillt enligt SKV medan en ”ren” avgift på faktura ej kan ligga till grund 

för ROT-avdrag. 

 

5.3. Påverkar fakturamodellen till att företag avstår från att sälja 
ROT-avdragsberättigande arbeten? 

Att fakturamodellen ger en ökad arbetsbörda för företag i byggbranschen är 

samtliga respondenter överens om, dock anser respondenterna att fördelarna 

med fakturamodellen överlag överstiger nackdelarna och att fakturamodellen 

därför är bra för företag i branschen. En viss kritik ifrån våra intervjuade 

företag finns gällande SKV:s information kring ROT-avdraget och 

fakturamodellen som anser att informationen som finns kunde ha varit 

tydligare, framför allt gällande kraven kring ansökningar till SKV. 

Branschorganisationerna däremot anser att SKV:s  information är mycket bra 

och att SKV varit tillmötesgående för att lösa de problem som fanns vid 

införandet. Gällande problemområden med ROT-avdraget och 

fakturamodellen så är samtliga respondenter överens om att några större 

problem inte finns i dagsläget, företagen i branschen upplever att de kontroller 

som företagen behöver göra kring beställarna inför ROT-arbeten fungerar bra 

och att avslag eller återkrav ifrån SKV på grund av olika former av fel inte är 

vanligt förekommande.   
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”Gråzoner” gällande regler kring fastigheter, vilka arbeten som är 

avdragsberättigade, problem med överskridande av beställares maximala 

avdragsutrymme eller generell avdragsrätt enligt Broberg & Svensson (2009) är 

inte vanligt förekommande och föranleder inte till att företag vill avstå från att 

leverera ROT-tjänster. Undersökningen ”Ros och Ris om ROT-avdraget” 

visar på att majoriteten, 72,5 %, av de tillfrågade företagen anser att det inte 

finns några större problem med hanteringen av fakturamodellen medan 15,3 

% ogillar fakturamodellen med anledning av svårigheter kring att få korrekta 

uppgifter från kunder samt svårigheter med att avgöra vilka arbeten som 

omfattas av ROT-avdraget. Enligt intervjuade branschorganisationer så 

rekommenderas företagen att använda framtagna ROT-klausuler vid 

avtalsskrivning och att detta har förenklat hanteringen, enligt ”Ros och Ris om 

ROT-avdraget” använder 70 % av företagen skriftliga avtal med s.k. ROT-

klausul vilket bland annat underlättar vid eventuella tvistemål. 

Såväl SKV som övriga respondenter anser att handläggningen hos SKV och 

utbetalningarna till företagen fungerar relativt väl, även om merparten av våra 

respondenter anser att SKV:s 10-dagarsregel vanligtvis inte hålls. Några 

problemområden som ändå nämns av respondenterna är anpassningen till 

SKV:s krav gällande utformningen av fakturor och de krav på specificering av 

kostnader som SKV har enligt Broberg & Svensson (2009), speciellt för de 

företag som normalt sett brukar sätta ett fast pris för sina arbeten. Ett annat 

problemområde som nämns av några av respondenterna är att 

fakturamodellen för företag som utför mindre ROT-arbeten kan innebära att 

kostnaden för att administrera avdraget är för stor i förhållande till vinsten av 

utfört arbete, vilket kan göra att dessa avstår från att sälja ROT-arbeten. 

Sammanfattningsvis så är respondenterna överens om att fakturamodellen 

generellt sett inte påverkar företag till att avstå från ROT-arbeten, snarare har 

fakturamodellen en motsatt effekt på grund av den ökade efterfrågan. Dock 

med undantag för de företag som utför mindre ROT-arbeten och för vilka 

administrationskostnaderna kan bli för höga i förhållande till företagets vinst 

på utfört arbete. 
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5.4. Påverkar fakturamodellen till att företags likviditet försämras? 

Samtliga respondenter anser att seriösa etablerade företag i byggbranschen inte 

bör påverkas negativt likviditetsmässigt av fakturamodellen. Framför allt anger 

flera av respondenterna att det är vanligt att betalningstider till kund har 

minskats med orsak av fakturamodellen och att större delen av de fakturerade 

beloppen därför inkommer tidigare än normalt till företagen, vilket är förenligt 

med Nielsens (1996) likviditetsteorier avseende åtgärder för ökad likviditet. 

Vidare menar några av respondenterna att fakturamodellen snarare kan ha 

hjälpt företag till en bättre likviditet, tack vare de kortare betalningstiderna som 

sätts till kund samt att fakturamodellen ger företag anledning till att få en 

bättre struktur på sitt administrativa arbete gällande fakturering och 

avtalsskrivning. Merparten av respondenterna anser vidare att det inte är 

vanligt förekommande att problem uppstår med ”gråzoner” i lagstiftningen 

eller med överskridning av beställares maximala avdragsgräns om 50 000kr per 

år, problem som skulle kunna leda till avslag eller återkrav från SKV och 

därmed ha påverkat företags likviditet negativt. SKV anser dock att vissa 

gråzoner förekommer, exempelvis gränsdragningsproblem av huruvida arbeten 

är byggnadsarbete eller vanlig service samt gränsdragningsproblem i samband 

med utbetalningar av försäkringsersättningar. Gällande ROT-arbeten som görs 

av flera utförare som var och en ansöker om utbetalning till SKV anger SKV 

att den företagare som kommer först in med sin faktura får betalt upp till 

kundens maxbelopp, ”först till kvarn” gäller. SKV menar också att de har en 

utbetalningsspärr vid kundens maxbelopp för att undvika felaktiga 

utbetalningar, vilket minskar risken för återkrav. 

Flera av respondenterna är överens om att SKV:s betalningstid ofta 

överskrider de 10-dagar som normalt sett skall gälla enligt SKV:s information 

(SKV 2009f), trots detta anses att företags likviditet generellt sett inte bör 

påverkas nämnvärt av fakturamodellen. De respondenter som känner till 

SKV:s nya e-tjänst är samtliga positiva till denna och anser att e-tjänsten 

hjälper till att korta betalningstiderna ifrån SKV ytterligare, vilket 

överensstämmer med SKV: s information kring e-tjänsten (SKV 2010i). Dock 

anger några av respondenterna att fakturamodellen i vissa enskilda fall, 

gällande framför allt mindre företag i branschen, kan vara ett stort problem för 

de företag som drabbas av långa handläggningstider. Detta i likhet med 

oppositionens bedömning inför införandet av fakturamodellen 

(2008/09:SkU32).  
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5.5. Ger fakturamodellen möjligheter till olika former av fusk för 
företag? 

Frågeställningen om fakturamodellen ger företag möjligheter till fusk har gett 

en viss variation på svaren från våra respondenter. Enligt några respondenter 

så är möjligheterna till fusk inte särskilt stora medan andra respondenter anser 

det som relativt vanligt förekommande i branschen att till exempel överföring 

av kostnader från material och resor med mera sker till arbetskostnad vid 

fakturering, för att öka kundernas avdragsbelopp. SKV anser att det inte går 

att utesluta att denna typ av manipuleringar förekommer. 

Av respondenternas svar framgår också att fakturering över årsskiften också 

kan förekomma i branschen för att kunder skall kunna utnyttja två års 

avdragsbelopp. SKV menar i denna fråga att något problem inte finns och 

hänvisar till att det som gäller för arbeten som utförs över årsskiften är att 

reduktionen ges det år som arbetet är utfört och betalat. 

Något som såväl SKV som vissa övriga respondenter anger som det grövsta 

fuskområdet som skapats med anledning av fakturamodellen är att möjligheter 

nu finns för bedrägeri av företag genom bluffakturering till SKV. Detta med 

hjälp av stulna identiteter och fastighetsbeteckningar samt för arbeten som inte 

ägt rum.  
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6. Slutsatser 

I slutsatsavsnittet redogör vi för de relevanta slutsatser som vi kommit fram till i vårt 

uppsatsarbete, med utgångspunkt i vår problemformulering och våra problemställningar. 

 

Utifrån den massiva kritik som fanns kring fakturamodellen före och vid 

införandet av modellen så gick vi in i detta uppsatsarbete i tron att det bland 

företag i byggbranschen fortfarande fanns en betydande negativ inställning till 

de nya reglerna och allt som dessa medför. Resultaten från vår undersökning 

visar att så inte är fallet, många företag i byggbranschen tycks ha ändrat sin 

uppfattning om fakturamodellen och överlag så finns idag en positiv 

inställning till de nya administrativa reglerna. 

Det finns fortfarande en viss tröghet i administrationen mellan SKV och 

företag men generellt sett anser företag i branschen att fakturamodellen 

fungerar bra. Modellen innebär en ökad arbetsbörda och ett kontrollansvar för 

företagen som är resurskrävande, dock har fakturamodellen inverkat till en 

större efterfrågan på ROT-arbeten som gör att företag anser att de positiva 

effekterna av modellen överväger de negativa. Efterfrågeökningen på ROT-

arbeten är en effekt av att kundernas kostnader för ROT-arbete har minskat i 

och med reduktionen. Reduktionen har också påverkat till en minskning av 

svartarbete i branschen, en minskning som också den bidrar till den ökade 

efterfrågan på ”vitt” ROT-arbete. Vår undersökning visar också att företagens 

priser på ROT-arbete har ökats till viss del, vilket är en naturlig 

mikroekonomisk reaktion på den ökade efterfrågan.  

Den befarade problematiken med att företags likviditet skulle påverkas 

negativt av fakturamodellen har inte uppstått i betydande omfattning. Orsaker 

till detta är att ansökningar till, och utbetalningar från, SKV upplevs fungera 

bra även om SKV ofta inte håller sin 10-dagarsregel. Företagen i branschen 

har också löst den eventuella likviditetsproblematiken genom att korta ner 

betalningstiderna från kund. 

Beträffande möjligheter till fusk som fakturamodellen medför för företag så 

har vi fått tydliga signaler på att möjligheter finns till manipulering av fakturor 

för ROT-arbete, för att öka kundernas avdragsrätt, och att denna typ av 

manipulering förekommer i branschen.  
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Modellen ger även utrymme för en grövre form av bedrägeri. Dessa 

möjligheter kräver att SKV har ett resurskrävande kontrollsystem, som också 

påverkar de företag som inte utnyttjar möjligheterna till fusk. 

Gällande de gränsdragningsproblem som vi befarade skulle finnas i form av 

vilka arbeten som var avdragsberättigade och inte, regler kring fastigheter, 

problematik kring överskridande av kunders avdragsgräns samt kunders 

generella avdragsrätt finner vi att detta inte är något betydande problem. 

Företag utför ofta samma typ av arbeten och har därför god kunskap om vad 

som är avdragsberättigat. Överskridning eller generell avdragsrätt utgör inget 

problem, trots att företag inte alltid utför de kontroller som SKV 

rekommenderar, vilket troligtvis beror på att beställare har bra kontroll över 

sina utnyttjade avdragsbelopp och att kommunikationen mellan beställare och 

utförare fungerar väl. 

För mindre företag i branschen, som utför mindre omfattande arbeten, kan 

fakturamodellen kosta mer än den smakar. I vissa fall kan den administrativa 

arbetsbördan som modellen medför överstiga vinsten av ROT-arbeten, vilket 

kan leda till att mindre företag avstår från att utföra ROT-arbeten.  

Sammanfattningsvis så pekar vår studie på att fakturamodellen har en positiv 

effekt för företag i byggbranschen. SKV:s information och hantering samt 

branschorganisationernas ansträngningar har bidragit till att modellen nu tycks 

fungera väl för företagen. ROT-avdraget och fakturamodellen har medfört de 

effekter som är grunden i regeringens syfte med skattereduktionen och den 

ursprungliga kritiken till fakturamodellen har till stor del försvunnit.  
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Bilaga I - Intervjufrågor Företag 

Om information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” 

 

• I vilken utsträckning ges möjlighet till utbildning för företagare kring hur de skall 

hantera ROT-avdragsadministrationen utöver informationen som finns på SKV:s 

hemsida?  

• Anser ni att den information och de utbildningar som finns är tillräckliga för att få 

bra kvalité i systemet? 

• Hur vanligt är det att SKV anmärker på olika typer av fel i inlämnade ansökningar 

om utbetalning från er? Kan ni ge exempel på vanliga fel? 

 

Administration på grund av fakturamodellen 

I och med införandet av fakturamodellen har delar av administrationen med ROT-avdraget övervältrats på 

företagen. 

• Hur upplever ert företag den ökade administrativa arbetsbördan? 

• Anser ni att fördelarna med ROT-avdraget överväger den ökade arbetsbelastningen? 

• I vilken utsträckning kontrollerar ni att era kunder är avdragsberättigade och inte har 

överskridit sin beloppsgräns för skattereduktion under året? På vilket sätt görs dessa 

kontroller? 

• Hur upplever ni ansökningsförfarandet via post till SKV för utbetalning av pengar? 

• Använder ni den nya e-tjänst som SKV startat för ansökningar om utbetalning? 

Anser ni att denna minskar den administrativa bördan för er och minskar 

utbetalningstiden från SKV? 

• Känner ni till om beställare debiteras avgifter gällande den ROT-

avdragsadministration som tillkommer för företag p.g.a. fakturamodellen? 

 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 
 

• Anser ni att det finns några uppenbara ”gråzoner” mellan tillåtna och icke tillåtna 

avdragsområden som ni har märkt skapar problem för företag och beställare? Vilka? 

 



 

 
 

Vid större ROT-arbeten där flera företag är inblandade kan vi ana att problem kan uppstå med 

överskridning av den skattskyldiges maximala avdragsbelopp. Detta p.g.a. antingen 

kommunikationsproblem mellan beställaren och de olika byggföretagen eller att det helt enkelt blir svårare för 

beställaren att hålla reda på avdragsbelopp från respektive utförare och det totala avdragsbeloppet för ROT-

arbetet.  

• Upplever ni att problem finns med anledning av överskridning av den skattskyldiges 

maximala avdragsbelopp vid sådana situationer? 

I fall där t.ex. två företag har ansökt om utbetalningar ifrån SKV gällande en och samma beställare, vid 

ungefär samma tidpunkt, och det totala avdragsbeloppet för beställaren överstiger det maximala 

avdragsbeloppet för kunden: 

• Känner ni till om sådana situationer förekommer och om problem finns med 

återkrav från SKV i dessa fall? 
 
 
Enligt SKV:s regler kring ROT-avdrag kan ansökan om utbetalning ifrån SKV endast ske av en utförare 
efter det att hela ROT-arbetet slutförts och betalning har mottagits ifrån beställaren. Vid större arbeten som 
sträcker sig under en längre period kan vi misstänka att beställare och utförare ”delar upp” ROT-arbetet i 
två eller fler ”arbeten” vilket kan ge grund för fler än en fakturering.  
 

• Känner ni till om denna typ av uppdelning vid större arbeten sker i branschen?  
 

Ett sådant tillvägagångssätt som beskrivits ovan skulle också kunna ligga till grund för fakturering över 

årsskiften. D.v.s. att utföraren avvaktar med en ”delfakturering” över årsskifte för att beställaren skall 

kunna få utnyttja två års avdragsbelopp. 

• Förekommer denna form av delfakturering i branschen? Om så är fallet, i vilken 

utsträckning? 

 

Om möjligheter till fusk 
 

• Upplever ni att fakturamodellen medför möjligheter till fusk för företag i branschen? 

På vilket sätt? 

 

• Eftersom att det endast är arbetskostnad som är avdragsberättigande gällande ROT-

avdrag, anser ni att det finns skäl att misstänka att företag i branschen manipulerar 

fakturor så att arbetskostnaden utgör större del av totalsumman och övriga 
kostnader mindre? 

 

 

 



 

 
 

Om fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen 
 

• Har ROT-avdraget och fakturamodellen föranlett ökade priser på arbetskostnaden 
för ROT-arbeten i branschen?  

 

• SKV har tidigare informerat om att 10-dagarsregeln skall försöka hållas, d.v.s. att 

ersättning till företag skall utbetalas inom 10 dagar efter ansökan om utbetalning. 

Håller SKV 10-dagarsregeln vid felfria ansökningar? 

 

• Finns det fall där handläggningstiden hos SKV blivit mycket längre än 10 dagar, 

trots felfria ansökningar? Hur vanligt är detta enligt er? 

 

• Anser ni att det glapp som kan bildas mellan betalning från kund till betalning från 

SKV nämnvärt kan påverka företag likviditet? Är detta ett stort problem? 

 

• Har ni behövt ta hjälp av externt stöd för att sköta administreringen som 

fakturamodellen medför?  
 

• Har ni någon vetskap om/tror ni att fakturamodellen kan innebära att företag avstår 

ifrån att sälja ROT-avdragsberättigande arbeten? 

 

• Tror ni att fakturamodellen kan inverka till att företagare väljer att inte starta 

verksamhet i byggbranschen p.g.a. de likviditetsrisker och kreditrisker som 
fakturamodellen kan medföra? 

 

Allmänt om fakturamodellen och dess effekter 
 

• Upplever ni att fakturamodellen inverkat till att fler privatpersoner utnyttjar ROT-

avdraget? 
 

• Är ni generellt sett positivt eller negativt inställda till fakturamodellen? Varför? 

 

• Skulle ni hellre se att fakturamodellen byts ut mot tidigare modell? 

 

• Vad är det enligt er det mest positiva med fakturamodellen? 
 

• Vad är det enligt er det mest negativa med fakturamodellen? 

 

Övrigt 
 

• Har ni några övriga synpunkter eller kommentarer angående fakturamodellens 

påverkan på företag i byggbranschen? 



 

 
 

Bilaga II - Intervjufrågor Branschorganisation 

Om information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” 

• I vilken utsträckning ges möjlighet till utbildning för företagare kring hur de skall 

hantera ROT-avdragsadministrationen utöver informationen som finns på SKV:s 

hemsida?  

• Anser ni att den information och de utbildningar som finns är tillräckliga för att få 

bra kvalité i systemet? 

• Hur vanligt är det att SKV anmärker på olika typer av fel i inlämnade ansökningar 

om utbetalning från företag? Är det något som ni får hjälpa era medlemmar med?  

 

Administration på grund av fakturamodellen 

I och med införandet av fakturamodellen har delar av administrationen med ROT-avdraget övervältrats på 

företagen. 

• Hur upplever era medlemsföretag den ökade administrativa arbetsbördan? 

• Anser era medlemsföretag att fördelarna med ROT-avdraget överväger den ökade 

arbetsbelastningen? 

• I vilken utsträckning kontrollerar era medlemsföretag att kunder är 

avdragsberättigade och inte har överskridit sin beloppsgräns för skattereduktion 

under året? På vilket sätt görs dessa kontroller? 

• Vissa företag debiterar beställare avgifter gällande den ROT-avdragsadministration 

som tillkommer företagen p.g.a. fakturamodellen. Vad har ni som 

branschorganisation för rekommendationer till era medlemmar gällande sådana 

avgifter? 

 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 
 

• Anser ni att det finns några uppenbara ”gråzoner” mellan tillåtna och icke tillåtna 

avdragsområden som ni har märkt skapar problem för företag och beställare? Vilka? 

 

Vid större ROT-arbeten där flera företag är inblandade kan vi ana att problem kan uppstå med 

överskridning av den skattskyldiges maximala avdragsbelopp. Detta p.g.a. antingen 

kommunikationsproblem mellan beställaren och de olika byggföretagen eller att det helt enkelt blir svårare för 

beställaren att hålla reda på avdragsbelopp från respektive utförare och det totala avdragsbeloppet för ROT-

arbetet.  



 

 
 

• Upplever ni att era medlemsföretag ställs inför problem med anledning av 

överskridning av den skattskyldiges maximala avdragsbelopp? 

I fall där t.ex. två företag har ansökt om utbetalningar ifrån SKV gällande en och samma beställare, vid 

ungefär samma tidpunkt, och det totala avdragsbeloppet för beställaren överstiger det maximala 

avdragsbeloppet för kunden: 

• Finns det ett problem med återkrav från SKV vid sådana förhållanden? 

 
Enligt SKV:s regler kring ROT-avdrag kan ansökan om utbetalning ifrån SKV endast ske av en utförare 
efter det att hela ROT-arbetet slutförts och betalning har mottagits ifrån beställaren. Vid större arbeten som 
sträcker sig under en längre period kan vi misstänka att beställare och utförare ”delar upp” ROT-arbetet i 
två eller fler ”arbeten” vilket kan ge grund för fler än en fakturering.  
 

• Känner ni till om denna typ av uppdelning vid större arbeten sker i branschen?  
 

Ett sådant tillvägagångssätt som beskrivits ovan skulle också kunna ligga till grund för fakturering över 

årsskiften. D.v.s. att utföraren avvaktar med en ”delfakturering” över årsskifte för att beställaren skall 

kunna få utnyttja två års avdragsbelopp. 

• Förekommer denna form av delfakturering i branschen? Om så är fallet, i vilken 

utsträckning? 

 

Om möjligheter till fusk 
 

• Upplever ni att fakturamodellen medför möjligheter till fusk för företag i branschen? 

På vilket sätt? 
 

• Eftersom att det endast är arbetskostnad som är avdragsberättigande gällande ROT-

avdrag, anser ni att det finns skäl att misstänka att företag i branschen manipulerar 
fakturor så att arbetskostnaden utgör större del av totalsumman och övriga 

kostnader mindre? 

Om fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen 
 

• Har ROT-avdraget och fakturamodellen föranlett ökade priser på arbetskostnaden 
för ROT-arbeten i branschen?  

 

• SKV har tidigare informerat om att 10-dagarsregeln skall försöka hållas, d.v.s. att 
ersättning till företag skall utbetalas inom 10 dagar efter ansökan om utbetalning. 

Håller SKV 10-dagarsregeln vid felfria ansökningar? 

 

• Finns det fall där handläggningstiden hos SKV blivit mycket längre än 10 dagar, 

trots felfria ansökningar? Hur vanligt är detta enligt er? 

 



 

 
 

• Anser ni att det glapp som kan bildas mellan betalning från kund till betalning från 
SKV nämnvärt kan påverka företag likviditet? Är detta ett stort problem? 

 

• Behöver företag ta hjälp av externt stöd för att sköta administreringen som 
fakturamodellen medför?  

 

• Har ni någon vetskap om/tror ni att fakturamodellen kan innebära att företag avstår 
ifrån att sälja ROT-avdragsberättigande arbeten? 

 

• Tror ni att fakturamodellen kan inverka till att företagare väljer att inte starta 
verksamhet i byggbranschen p.g.a. de likviditetsrisker och kreditrisker som 

fakturamodellen kan medföra? 

 

• Upplever ni att era medlemsföretag generellt sett är positivt eller negativt inställda till 

fakturamodellen? Varför? 

 

Allmänt om fakturamodellen och dess effekter 
 

• Anser ni att fakturamodellen inverkat till att fler privatpersoner utnyttjar ROT-

avdraget? 

 

• Vad har ni som branschorganisation för generell uppfattning om fakturamodellen? 

Är det en enbart positiv förändring? Finns det risk att modellen tas bort och att man 

återgår till tidigare ”modell”? 
 

• Vad är det enligt er det mest positiva med fakturamodellen? 

 

• Vad är det enligt er det mest negativa med fakturamodellen? 

 

Övrigt 
 

• Har ni några övriga synpunkter eller kommentarer angående fakturamodellens 

påverkan på företag i byggbranschen? 



 

 
 

Bilaga III - Intervjufrågor Skatteverket 

Om information/utbildning kring ROT-avdrag samt om ”vanliga fel” 
 

• I vilken utsträckning ges möjlighet till utbildning för byggföretagare kring hur de 

skall hantera ROT-avdragsadministrationen utöver informationen som finns på 
SKV:s hemsida?  

 

• Anser SKV att den information och de utbildningar som finns är tillräckliga för att 

få bra kvalité i systemet? 

 

• Hur vanligt är det med olika typer av fel i inlämnade ansökningar om utbetalning 

ifrån byggföretag? Finns det statistik kring detta? 

 

• Vilka är de vanligaste felen i en ansökan om utbetalning från ett företag? 

 

Om ROT-avdragets problemområden samt möjligheter till fusk 
 

• Finns det några uppenbara ”gråzoner” mellan tillåtna och icke tillåtna 

avdragsområden som skapar problem för byggföretag, beställare och för SKV? 
Vilka? 

 

Vid större ROT-arbeten där flera byggföretag är inblandade kan vi ana att problem kan uppstå med 

överskridning av den skattskyldiges maximala avdragsbelopp. Detta p.g.a. antingen 

kommunikationsproblem mellan beställaren och de olika byggföretagen eller att det helt enkelt blir svårare för 

beställaren att hålla reda på avdragsbelopp från respektive utförare och det totala avdragsbeloppet för ROT-

arbetet.  

• Hur vanligt är det att fel förekommer genom att företag ansöker om utbetalningar 
för utfört ROT-arbete, gällande en och samma beställare, och där 

ansökningsbeloppen totalt sett överstiger det maximala avdragsbeloppet? 

 

I fall där t.ex. två byggföretag har ansökt om utbetalningar ifrån SKV gällande en och samma beställare, vid 
ungefär samma tidpunkt, och det totala avdragsbeloppet för beställaren överstiger det maximala 
avdragsbeloppet, hur hanterar SKV följande: 
 

• Om SKV innan utbetalning ser att begärda utbetalningar till de två företagen 
överstiger tillåten gräns, vad avgör vilket byggföretag som får ”full” utbetalning och 

vilket som inte får ”full” betalning av SKV? 

 

• Om utbetalning skett till företagen och SKV senare uppmärksammar att beställaren 

fått ett för högt ROT-avdragsbelopp samt att utbetalningarna till de två företagen 

därmed varit för höga; Hur hanterar SKV detta? Vad avgör vilket företag som får 
återkravsbeslut? Är det först till kvarn som gäller? 



 

 
 

Enligt SKV:s regler kring ROT-avdrag kan ansökan om utbetalning ifrån SKV endast ske av en utförare 
efter det att hela ROT-arbetet slutförts och betalning har mottagits ifrån beställaren. Vid större arbeten som 
sträcker sig under en längre period kan vi misstänka att beställare och utförare ”delar upp” ROT-arbetet i 
två eller fler ”arbeten” vilket kan ge grund för fler än en fakturering.  
 

• Hur ser SKV på en sådan uppdelning? Vet SKV om denna typ av uppdelning görs i 

verkligheten? Görs kontroller för att upptäcka denna typ av eventuellt ”fusk”? 

 

Ett sådant tillvägagångssätt som beskrivits ovan skulle också kunna ligga till grund för fakturering över 
årsskiften. D.v.s. att utföraren avvaktar med en ”delfakturering” över årsskifte för att utföraren skall kunna 
få utnyttja två års avdragsbelopp. 

 

• Hur ser SKV på ett sådant tillvägagångssätt? Vet SKV om denna typ av 

tillvägagångssätt används? Görs kontroller för att upptäcka denna form av ”fusk”? 
 

Om möjligheter till fusk 
 

• Har fakturamodellen medfört möjligheter till fusk av företag? Har det gjorts någon 

undersökning/utredning angående detta?  

 

• Hur hanterar SKV riskerna för fusk?  

 

• Vilka kontrollsystem finns hos SKV för att upptäcka misstag och fusk? 
 

• Eftersom att det endast är arbetskostnad som är avdragsberättigande gällande ROT-

avdrag, kan SKV misstänka att företag manipulerar fakturor så att arbetskostnaden 
utgör större del av totalsumman och övriga kostnader mindre? 

 

• Hur många ägare får det vara till en fastighet? Med anledning av detta; finns det 
någon gräns vid hur många personer som kan utnyttja ROT-avdrag för en och 

samma bostad under ett år vid delägande av bostaden/fastigheten? 

 

Om fakturamodellens påverkan på byggföretag 

 

• Vissa företag debiterar beställaren avgifter gällande den ROT-avdragsadministration 

som tillkommer företagen p.g.a. fakturamodellen. Har SKV någon åsikt gällande 
detta? 

 

• Är fakturerad arbetstid, avseende företags arbete med administration utifrån 
fakturamodellen, avdragsberättigande arbetstid vid ROT-avdrag? 

 



 

 
 

• Är det möjligt för företag att ”sälja” fakturor gällande ROT-arbete till 
factoringföretag? (D.v.s. kan betalning ifrån SKV gå till ett factoringföretag som 

också mottar betalning från beställaren)  

 

• Hur lång tid efter ansökan om ROT-skattereduktion har SKV rätt att göra 

kontroller/efterkontroller på utförda ROT-arbeten? D.v.s. hur lång tid efter utbetald 

ersättning till utföraren ”riskerar” utföraren kontroll och eventuellt återkrav? 
  

• SKV har tidigare informerat om att 10-dagarsregeln skall försöka hållas, d.v.s. att 
ersättning till företag skall utbetalas inom 10 dagar efter ansökan. Håller SKV 10-

dagarsregeln vid felfria ansökningar? 

 

• Finns det fall där handläggningstiden hos SKV blivit mycket längre än 10 dagar, 

trots felfria ansökningar? Hur vanligt är detta? 

 

• Vid ansökningar från företag som innehåller fel, hur lång tid bör företaget förvänta 

sig att det tar innan information om felet ges ifrån SKV? 

 

• Tror SKV att glapp mellan betalning från kund och betalning från SKV, i 

kombination med att delfakturering ej får ske, nämnvärt kan påverka mindre 
företags likviditet?  

 

• Har SKV någon vetskap om huruvida företag väljer bort ROT-arbeten på grund av 
för hög kreditrisk och upplevd krånglig hantering av fakturor och ansökan om 

utbetalning från SKV? Hur ställer sig SKV till detta? 

 

• Tror SKV att fakturamodellen kan innebära att företag avstår ifrån att sälja ROT-

avdragsberättigande arbeten? 

 

• Tror SKV att fakturamodellen kan inverka till att företag väljer att inte starta 

verksamhet i byggbranschen p.g.a. de likviditetsrisker och kreditrisker som 
fakturamodellen kan medföra? 

 

• Enligt SKV, är företag som utför ROT-arbete generellt sett positivt eller negativt 
inställda till fakturamodellen? Varför? 

 

 

Allmänt om fakturamodellen och dess effekter 

• Har skatteverket någon statistik på i vilken grad skattereduktionen utnyttjas och om 

det finns några skillnader från hur det såg ut innan fakturamodellen infördes? 

Har fakturamodellen inverkat till att fler privatpersoner utnyttjar ROT-avdraget? 

 



 

 
 

• Vad har skatteverket för generell uppfattning om fakturamodellen? Är det en enbart 

positiv förändring? Finns det risk att modellen tas bort och att man återgår till 

tidigare ”modell”? 

• Vad är det enligt SKV mest positiva med fakturamodellen? 

• Vad är det enligt SKV mest negativa med fakturamodellen? 

 



 

 
 

 


