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Sveriges Byggindustriers remissvar på promemorian, Fi 2015/1728 Förändringar av 

husavdraget. 

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation 

och organiserar ca 3 100 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma i Sverige. Vår 

huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda 

företagen. Av våra medlemsföretag är 99 % små- och medelstora företag. 26 av våra 

medlemsföretag har över 250 anställda, 2 400 företag har färre än 25 anställda och 1 550 

företag har färre än 10 anställda. Tillsammans erbjuder våra medlemsföretag nästan 100 000 

medarbetare ett spännande och utvecklande arbete. 

 

Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och framför följande.    

Sammanfattning  

Sveriges Byggindustrier anser det vara en prioriterad fråga att motverka svartarbete för att 

stärka den sunda konkurrensen, säkra de vita jobben och förbättra säkerheten på 

byggarbetsplatserna. Sveriges Byggindustrier ser ROT-avdraget inom husavdraget som ett 

viktigt verktyg i detta arbete. Det kan konstateras att det skett en attitydförändring när det 

gäller konsumenternas vilja att köpa vita tjänster framför svarta tjänster och seriösa företag 

har efter avdragets införande kunnat etablera sig på marknader som innan avdraget, i alltför 

hög utsträckning, dominerades av aktörer som erbjöd svarta tjänster. Den positiva 

attitydförändring som möjliggjort ett ändrat köpbeteende riskeras påtagligt med 

promemorians förslag.  

Konsumentens incitament att köpa svarta tjänster framför vita, kommer att öka och oseriösa 

aktörer som säljer svarta tjänster kommer att öka sin närvaro på konsumentmarknaden. 

Effekten blir bland annat uteblivna skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och 

löneskatter men även att vita trygga anställningar hos de seriösa företagen ersätts av ett 

utanförskap genom otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden.          

Sveriges Byggindustrier avstyrker därför förslaget i sin helhet, i enlighet med ovanstående 

sammanfattning och nedanstående kommentarer.  
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Kommentarer 

Sveriges Byggindustrier menar att de föreslagna förändringarna innebär att konsumenternas 

köpmönster kommer att ändras i den meningen att man i högre grad kommer att efterfråga 

svarta tjänster på bekostnad av vita tjänster. Detta i sin tur kommer att innebära ett ökat 

utanförskap på arbetsmarknaden, då fler personer ställs utanför den trygghet och gemenskap 

som riktiga anställningar innebär i form av anställningstrygghet, säker arbetsmiljö, 

försäkringar och medarbetarutveckling.  

Sveriges Byggindustrier menar även att intäkterna till den gemensamma välfärden kommer 

att minska i och med att svartarbete inte genererar några skatteintäkter i form av moms, 

arbetsgivaravgifter eller löneskatter från de som utför tjänsterna.  

Sveriges Byggindustrier menar dessutom att förslaget kommer att försämra den sunda 

konkurrensen för de företag som verkar på de berörda marknaderna. Seriösa företag kommer 

inte att kunna hävda sig i konkurrensen från de oseriösa aktörer som erbjuder svarta tjänster 

och därigenom kommer de seriösa företagen att minska sin verksamhet på 

konsumentmarknaden med uppsägningar av medarbetare som följd. 

Differensen, enligt promemorians förslag, på en arbetskostnad om 30 000 kr inom ROT-

avdraget kommer att vara -6 000 kr och det är enligt vår mening ett betydande belopp för en 

normal svensk löntagare som står i begrepp att t.ex. byta sina fönster till nya och uppdatera 

uppvärmningssystemet, för att minska energiåtgången. Sveriges Byggindustrier menar att 

det högst påtagligt ligger i farans riktning att man istället för att köpa denna tjänst vitt och 

tryggt, köper den svart istället för att på så vis kunna sänka hushållets kostnader och 

möjliggöra investeringen. 

Sveriges Byggindustrier vill även peka på en negativ konsekvens av förslaget för 

konsumenterna när köpmönstret ändras från vitt till svart. Konsumenternas rätt till garantier 

på utfört arbete förvinner och deras ansvar gentemot exempelvis arbetsmiljölagstiftningen 

blir komplex och oöverblickbar. 

Avslutningsvis vill Sveriges Byggindustrier kommentera några enskilda delar i 

promemorian. 

Sidan 15 (3.3 Sänkt subventionsgrad för ROT-avdraget) 

Sveriges Byggindustrier har aldrig sett eller argumenterat för avdraget ur ett 

konjunkturåtgärdsperspektiv. För oss har det alltid och odelat handlat om att skapa ett 

incitament för att göra tidigare svarta tjänster vita. 

Sidan 17 (4 Konsekvensanalys) 

Sveriges Byggindustrier vill påpeka att vi inte delar uppfattningen avseende de 

Offentligfinansiella effekterna då vi menar att dessa måste kompletteras med och återspegla 

det faktum att det som balansposter till kostnaderna för avdraget, finns intäkter i form av 
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inbetald moms, arbetsgivaravgifter samt löneskatt. Intäkter som minskar, alternativt upphör 

när ett köpmönster ändras från vita tjänster till svarta tjänster. 

 

Sidan 18-19 (4 Konsekvensanalys) 

Sveriges Byggindustrier vill påpeka att vi inte delar uppfattningen avseende konsekvenserna 

för företagen då vi menar att efterfrågan på hushållens byggtjänster kommer att omfördelas 

från dagens vita sektor till den svarta sektorn och därigenom kommer de seriösa företagen 

som verkar på konsumentmarknaden att löpa risk att utkonkurreras av oseriösa aktörer som 

erbjuder svarta tjänster eller en kombination av svarta- och vita tjänster.  

Sveriges Byggindustrier menar vidare att promemorians argumentation avseende företagens 

besparingar till följd av minskad administration avseende den s.k. fakturamodellen är 

orimlig, sett till konsekvenserna som helhet. Sveriges Byggindustrier har alltid ansett och 

tydligt framfört att företagens merarbete i dessa delar är högst motiverbar och rimlig aktat de 

specifika förutsättningar som gäller.  

Sveriges Byggindustrier ställer sig även frågande till resonemanget, att de föreslagna 

förändringarna i viss mån skulle förbättra konkurrensen mellan företag som tillhandahåller 

tjänster inom ramen för husavdraget visavi företag inom andra delar av tjänstesektorn. 

Resonemanget ter sig märklig och svårbegripligt och tycks bygga på tesen att hushållen 

endast vill göra av med pengar, utan ett uttalat specifikt behov. Återigen vill Sveriges 

Byggindustrier peka på det övergripande syftet med husavdraget, att göra tjänster vita i 

sektorer med ett tidigare tydligt köpmönster av svarta tjänster. 

Sidan 20-21  (4 Konsekvensanalys) 

Sveriges Byggindustrier vill påpeka att vi inte delar uppfattningen avseende konsekvenserna 

för sysselsättning då vi menar att den ökning som skett av sysselsättningen beroende av 

dagens ROT-avdrag inte skett på bekostnad av ökad sysselsättning i annan, vit sektor, utan 

på bekostnad av sysselsättningen i den svarta sektorn. Arbetade timmar har flyttats från den 

svarta ekonomin till den vita och tidigare otrygga svarta jobb har blivit vita trygga 

anställningar.  

Sveriges Byggindustrier vill även påpeka att vi inte delar uppfattning om att efterfrågan på 

tjänster som berörs av husavdraget, exempelvis ROT-avdraget skulle vara relativt pris 

okänsliga, tvärtom om är det vår uppfattning att det råder en stor priskänslighet när det gäller 

hushållens val. Hushållens behov av denna typ av tjänster kan däremot antas vara relativt 

konstant och detta innebär att det finns en påtaglig risk för att hushållens köpmönster 

kommer att ändras från vitt till svart beroende av att de svarta tjänsterna blir attraktivare ur 

ett strikt ekonomiskt perspektiv.  

Sidan 22-23  (4 Konsekvensanalys) 

Sveriges Byggindustrier vill påpeka att vi inte delar uppfattningen avseende konsekvenserna 

för svartarbete då vi menar att promemorian underskattar antalet trygga vita anställningar 

som kommit tillstånd tack vare husavdraget. Många av dessa trygga vita anställningar 

riskerar nu att gå förlorade och ersättas av otrygga svart jobb och utanförskap. Seriösa 
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företag kommer att minska sin närvaro på konsumentmarknaden och de tidigare så starka 

oseriösa aktörerna kommer arbeta sig tillbaka på konsumentmarknaden.  

 

Sveriges Byggindustrier delar promemorians konstaterande, att det finns många skäl för 

hushållen att köpa vitt. Men konstaterar att erfarenheter visar att argument som garantier och 

försäkringar dessvärre väger alltför lätt, när det kommer till den faktiska kostnaden man kan 

investera för. 

Avslutningsvis vill Sveriges Byggindustrier poängtera att den åberopade lagen om 

personalliggare i byggbranschen som träder i kraft den 1 januari 2016, inte omfattar 

privatpersoner som låter utföra arbeten i icke näringsverksamhet.  

En troligare händelseutveckling än den som promemorian ser, är snarare den att de oseriösa 

aktörer som i dag verkar på den delen av byggmarknaden som kommer att omfattas av 

Personalliggarlagen, kommer att försöka omstrukturera sin verksamhet till 

konsumentmarknaden, i och med att Personalliggarlagen försvårar deras ljusskygga 

verksamhet högst påtagligt. Bättre då att byta till den mer anonyma konsumentmarknaden 

och där erbjuda svarta byggtjänster.   

Personalliggarlagen försvårar svartarbete på den professionella marknaden, när affärer sker 

mellan näringsidkare. ROT-avdraget försvårar svartarbete på konsumentmarknaden, när 

affärer sker mellan privatpersoner och näringsidkare. Olika förutsättningar kräver olika 

styrverktyg.  

Att i detta känsliga läge föreslå försämringar av ROT-avdraget ser vi som olyckligt och 

kontraproduktivt. 

  

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Utvecklingschefen Peter Löfgren på 

0708-210 200 eller peter.lofgren@bygg.org   

 

Med vänlig hälsning 

 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

 

 

 

 

 

OLA MÅNSSON 

VD 
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