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Bygg- och installationssektorn

Undersökningen genomfördes 9-14 september 2020

 Byggföretagen
 Glasbranschföreningen
 Installatörsföretagen
 Maskinentreprenörerna
 Måleriföretagen i Sverige
 Plåt & Ventföretagen
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I vilken organisation är ditt företag medlem?

32; 3%
80; 8%

425; 40%

202; 19%

186; 17%

141; 13%

Byggföretagen
Glasbranschföreningen
Installatörsföretagen
Maskinentreprenörerna
Måleriföretagen
Plåt & Ventföretagen

Antal svar: 1066
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Utför ditt företag ROT-arbeten åt privatpersoner?

999; 94%

67; 6%

Ja
Nej

Antal svar: 1066
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Skulle ett återställt ROT-avdrag (från 30 till 50 procent) 
ha betydelse för möjligheten att skapa fler 
arbetstillfällen i ditt företag?

461; 46%

315; 32%

128; 13%

73; 7%
20; 2%

Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Ganska liten betydelse
Mycket liten betydelse
Vet ej

Antal svar: 997
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Har du sedan årsskiftet fått frågor om att utföra 
hantverkstjänster utan kvitto?

474; 48%

462; 46%

60; 6%

Ja
Nej
Vet ej

Antal svar: 996
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Upplever du att du oftare får frågor om att utföra 
arbetet utan kvitto i år (jan-sept 2020) jämfört med 
samma period förra året?

355; 36%

311; 31%

66; 7%

265; 26%
Nej, det är ingen skillnad

Ja, det har blivit vanligare

Ja, det har blivit mycket vanligare

Vet ej / Ej relevant (jag har inte fått
frågor om att utföra arbete utan
kvitto)

Antal svar: 997
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Om ROT-avdraget återställs till 50 procent, vilken betydelse 
tror du det skulle ha när det gäller att stärka ekonomin för 
företagen i bygg- och installationsbranschen under 
lågkonjunkturen?

507; 48%

416; 39%

85; 8%
25; 2%31; 3%

Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Ganska liten betydelse
Mycket liten betydelse
Vet ej

Antal svar: 1064
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Tror du att ett återställt ROT-avdrag skulle minska 
svartarbetet i branschen?

944; 89%

61; 6%
60; 5%

Ja
Nej
Vet ej

Antal svar: 1065
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Vilken betydelse tror du att ett utvidgat ROT-avdrag, där 
beställare som exempelvis fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar också innefattas, skulle ha för företag 
som utför ROT-arbeten?

679; 64%

281; 26%

45; 4%
13; 1%47; 5%

Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Ganska liten betydelse
Mycket liten betydelse
Vet ej

Antal svar: 1065
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