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Sammanfattning 

Magisteruppsats i Företagsekonomi, Höstterminen 09, Linköpings universitet 

Författare: Sandra Berg och Rebecca Wannes Handledare: Stefan Schiller Titel: ROT-avdrag 

ur ett småföretagarperspektiv, en studie av hur de nya reglerna med fakturamodellen 

uppfattas Bakgrund och problemdiskussion: ROT-avdraget står för Reparation och 

underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad och är en skattereduktion för privatpersoner på upp 

till 50 % av arbetskostnaden. Systemet har funnits i flera omgångar och det har skett en del 

förändringar. Den 1 juli 2009 infördes fakturamodellen vilken innebär att privatpersoner får 

skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten, det vill säga, kunden betalar endast hälften av 

arbetskostnaden till säljaren. Därefter får säljaren själv begära resterande belopp från 

Skatteverket. Fakturamodellen och dess system har varit ett hett diskussionsämne under 

den senaste tiden om huruvida den påverkar samhällsaktörer positivt eller negativt. Det har 

från småföretagens sida lyfts fram flera risker och problem med de nya reglerna. Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fakturamodellen och dess system uppfattas av 

småföretag. Syftet är också att ta reda på hur småföretag uppfattar att fakturamodellen 

förhåller sig till regeringens målsättning om att minska den administrativa bördan för mindre 

företag samt hur modellen går i linje med ROT-avdragets syfte att minska svartarbetet och 

öka efterfrågan inom byggsektorn. Metod: Denna uppsats bygger på en kvalitativ metod där 

intervjuer varit det centrala. Av totalt sju genomförda intervjuer har fem gjorts med 

småföretag inom byggbranschen. En intervju har genomförts med en redovisningskonsult 

samt en intervju med en rättslig expert på Skatteverket. Resultat: Studiens resultat tyder på 

att småföretagens administrativa börda har ökat avsevärt sedan fakturamodellens 

införande. Dessutom påverkas olika näringsgrenar olika mycket av modellen. Regerings syfte 

med ROT-avdraget gynnas av fakturamodellen då svartarbetet minskat och efterfrågan av 

tjänster har ökat. Införandet av fakturamodellen kunde dock ha gjorts bättre och studien 

tyder på att informationen har varit bristfällig. Nyckelord: Småföretag, Näringsgren, 

Nystartade företag, ROT-avdrag, Fakturamodell, Administrativ börda, Svartarbete, 

Efterfråga, Förändring, Motstånd, Kommunikation 
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, autumn 09, University of Linköping 

Authors: Sandra Berg and Rebecca Wannes. Supervisor: Stefan Schiller Title: Renovation 

deduction from a small business perspective, a study of how the new rules with the invoice 

system is perceived. Background and problem discussion: For the purpose of this study, 

“ROT-avdrag” is translated into Renovation deduction. It is a tax reduction for individuals of 

up to 50 % of the cost of labour for repair and maintenance, and renovation and expansion 

costs. This system has been in use at several occasions, undergoing some changes. The new 

invoice system was introduced 1st of July 2009 which means that the customer deducts the 

tax at the point of purchase of the service. In other words, the costumer will only pay half 

the cost of labour to the seller. Consequently, it is now the seller who is required to request 

the outstanding sum straight from the Tax Office. The new model and its system has been a 

hot topic of whether it affects societal actors positively or negatively. Small businesses have 

highlighted several risks and problems with the new rules. Aim: The aim of this study is to 

examine how the invoice system is perceived by small businesses. It also aims to find out 

how small businesses perceive that the invoice system relates to the Government’s target of 

reducing the administrative burden on small businesses, and also to see how the invoice 

system complies with the target of the Renovation deduction, which is to reduce illegal 

employment and increase demand in the construction sector. Method: This essay is based 

on a qualitative approach in which interviews have been a central part. Of a total of seven 

completed interviews, five have been made with small businesses in the construction 

industry. One interview has been conducted with an accounting consultant and one 

interview with a legal expert from the Tax Office. Results: The result indicates that small 

businesses´ administrative burden has increased substantially since the invoice system was 

introduced. Furthermore, different industries are differently affected by the system. The 

Government´s target with the Renovation deduction has been benefited by the invoice 

system sinces illegal employment has been reduced and demand for services has increased. 

The introduction of the invoice system, however, could have been better; the study indicates 

that the information have been inadequate. Key words: Small businesses, Different 

businesses, New businesses, Renovation deduction, Invoice system, Administrative burden, 

Illegal work, Demand, Changes, Resistance, Communication 
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Förkortningar och definitioner 

BFN Bokföringsnämnden 

BFL Bokföringslag (1999:1078) 

IL Inkomstskattelag (1999:1229) 

NNR Näringslivets regelnämnd 

NACE EU: s näringsgrensindelning 

NUTEK Verket för näringslivsutveckling (motsvarar idag Tillväxtverket) 

ROT Reparation och underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad 

SCB Statistiska centralbyrån 

SNI Standard för svensk näringsgrensindelning 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till uppsatsens undersökningsområde. Därefter följer 

en problemdiskussion vilken mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. I slutet av 

kapitlet behandlas uppsatsens avgränsningar, målgrupp och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Har du funderat på att renovera ditt hus? Om så är fallet kan du som privatperson utnyttja 

det så kallade ROT-avdraget. ROT står för Reparation och underhåll, Ombyggnad och 

Tillbyggnad och innebär en skattereduktion på upp till 50 % av arbetskostnaden vilken kan 

motsvara, om vissa förutsättningar är uppfyllda, en total skattereduktion om 50 000 kronor 

per person och år. Detta system har förekommit i omgångar under de senaste 10-15 åren 

och det har förändrats under årens lopp (riksdagens revisorers rapport, 2001). 

 

Enligt riksdagens revisorers rapport (2001), ROT-avdragets effekter, började ROT-avdraget 

gälla för första gången 1993 vilken var en tillfällig åtgärd i det så kallade ROT-programmet. 

Utgångspunkten var att programmet skulle gälla från februari 1993 till och med december 

1994 med syftet att öka kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn och att motverka 

arbetslösheten. Avdraget innebar att köparen av en tjänst skulle ha rätt till en 

skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden som begränsades till högst 10 500 kr per år för 

småhus och högst 20 000 kr per år för hyreshus. När perioden väl nått sitt slut togs avdraget 

bort och under 1995 fanns det inte längre någon rätt till en skattereduktion. Detta system 

ersattes dock till viss del av statligt stöd för förbättring av bostäder. Systemet med ROT-

avdrag infördes återigen under 1996 då byggverksamheten förväntades avta under det 

kommande året och även nästkommande år. Till skillnad från det tidigare avdraget fick nu 

även bostadsrättsinnehavare möjlighet att utnyttja denna skattereduktion. Byggindustrins 

avtagande fortsatte dock längre än förväntat och systemet förlängdes till 1999. I en 

undersökning gjord efter 2000 visade det sig att cirka 981 000 ansökningar om ROT-avdrag 

gjordes mellan år 1994-2000 och det sammanlagda värdet uppgick till cirka 11 miljarder 

kronor (riksdagens revisorers rapport, 2001). 
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Enligt regeringens proposition 2008/09:178 återinfördes ROT-avdraget 2004 och tillämpades 

under tidsperioden 15 april, 2004 till 30 juni, 2005 och reglerna var i stort sett utformade på 

samma sätt som tidigare. Sedan den 1 juli 2007 är det återigen möjligt att få skattereduktion 

för utgifter som rör husarbete. ROT-avdraget var dock till en början inte inkluderat eftersom 

Sverige vid denna tidpunkt hade en konjunkturmässigt stark marknad för byggnadsarbeten. 

Mot bakgrund av detta samt av budgetmässiga skäl bedömde regeringen att det inte var 

lämpligt att inkludera ROT-avdraget i förslaget även om tanken fanns. Den senaste tidens 

lågkonjunktur har emellertid inneburit en märkbar försvagning inom byggsektorn. Ett 

återinförande av ROT-avdraget kan därför bidra till att upprätthålla produktionen och 

sysselsättningen inom byggsektorn (regeringens proposition 2008/09:178) vilket har varit en 

stark bidragande anledning till varför riksdagen den 13 maj 2009 antog regeringens förslag 

om att göra skattereduktionen permanent, detta för att mildra effekterna av den 

ekonomiska krisen och för att förbättra förutsättningarna för en gradvis återhämtning. Med 

andra ord, regeringens satsning syftar till att stärka arbetsmarknadspolitiken och att 

förbättra efterfrågan inom byggsektorn vilket kan skapa jobb och även underlätta för 

omställningen på arbetsmarknaden (Regeringskansliet, 2009). 

 

Enligt Broberg och Svensson (2009) skedde den 1 juli 2009 en förändring i ROT-

avdragssystemet. Tidigare fick privatpersoner sitt skatteavdrag i efterhand på sin 

skattedeklaration, alltså året efter att tjänsten utförts. I det nya systemet har den så kallade 

fakturamodellen införts. Fakturamodellen innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid 

köpet av tjänsten, det vill säga, kunden betalar endast halva arbetskostnaden till säljaren. 

Därefter får säljaren själv begära resterande belopp från Skatteverket. Intresset för ROT-

avdrag har enligt författarna ökat avsevärt under den senaste tiden och tack vare införandet 

av fakturamodellen så väntas intresset bli ännu högre. Antalet ansökningar låg enligt 

Hedenborg och Wågström (2009) på 1 500 ansökningar per dag i genomsnitt under 

september månad 2009. Enligt Pia Blank Thörnroos, skatteexpert på Skatteverket, hade i 

oktober 2009 70 000 svenskar utnyttjat ROT-avdraget och utbetalningarna uppgick till 30 

miljoner per dag. Regeringen har räknat med att skatteåterbäringen kommer att ligga 

någonstans runt 3,5 miljarder kronor för år 2009 vilken med all sannolikhet kommer att 

överskridas i och med det tryck som fakturamodellen fört med sig (Lindström, 2009). 
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1.2 Problemdiskussion 

De nya reglerna gällande ROT-avdraget, det vill säga införandet av fakturamodellen, har 

under det senaste halvåret varit ett hett diskussionsämne. Det har skrivits mängder med 

debattartiklar och flertalet insatta personer har yttrat sig i frågan om huruvida dessa nya 

regler påverkar samhällsaktörer positivt eller negativt. Vissa artiklar beskriver de nya 

reglerna som en succé medan andra beskriver dem som ett felsteg. Kritiken som riktas från 

de mindre bolagen är omfattande och det lyfts fram flera problem och risker med reglerna. 

 
Svenskt Näringsliv publicerade i juni 2009 en artikel där företag uttrycker en oro för att 

fakturamodellen innebär mer administration och osäkerhet för företag och som exempel 

nämns en osäkerhet om kundens redan utnyttjade ROT-avdrag. Företag kan av kunden be 

att få se ett intyg från Skatteverket där det framgår hur stort belopp som kunden redan har 

nyttjat under året. Meningen med detta intyg är att motverka eventuelle risker, dock anser 

Anders Johansson, som driver en VVS-firma, att systemet gör honom till ett administrativt 

”bollplank” åt Skatteverket vilket han inte känner sig tillfreds med (Ceder, 2009). Torbjörn 

Halvardsson (2009), regionchef på Företagarna, menar att det i praktiken är nästintill 

omöjligt för ett litet företag att undersöka om den tilltänkta kunden redan har använt sin 

skattereduktion eller inte, eller om kunden ifråga av andra skäl inte har rätt till en sådan. Då 

är det upp till företagaren själv att kräva resterande belopp från kunden vilket kan innebära 

långa och dyra rättegångar mot den enskilde kunden. 

 
Eva Holmberg driver sedan ett par år tillbaka ett måleri- och renoveringsföretag i Luleå och 

hon anser att regeringen och Skatteverket varit dåliga på att informera om de nya reglerna. 

Hon menar att många av hennes kunder inte varit tillräckligt insatta i vad ROT-avdraget 

innebär för begränsningar och som exempel nämner hon att hennes kunder saknat vetskap 

om att det krävs en rejält hög inkomst för att kunna ta del av den totala skattereduktionen. 

Holmberg befarar att denna avsaknad kommer att innebära extraarbete för företagen och 

hon uttrycker: ”Det blir vi som ska ta reda på om kunderna har tillräcklig inkomst för att få 

fullt ROT-avdrag” (Nordberg, 2009). Reglerna för vad som ger rätt till avdrag och vad som 

inte ger rätt till avdrag är inte heller självklara, vilket medför ett gränsdragningsproblem. Det 

är hantverkaren som blir återbetalningsskyldig om arbetet inte uppfyller de ställda kraven 

för vad som anses utgöra ROT-arbete (Nohrstedt, 2009a). 
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Halvardsson (2009) håller för sannolikt att Skatteverket knappast lär klara av att hantera 

ärenden lika snabbt som en vanlig faktura förfaller vilket kommer att leda till att företagens 

likviditet försämras. Tidningen Företagaren publicerade i oktober 2009 en artikel som 

berättar om ytterligare likviditetsinskränkningar. Fel uppgiftslämnande om 

lägenhetsnummer, fastighetsnummer eller kundens personnummer får till följd att 

Skatteverket inte gör någon utbetalning (www.foretagarna.se). Björn Wellhagen på Sveriges 

Byggindustrier hänvisar till en byggklausul som tagits fram i syfte att hjälpa företag undvika 

vanliga fällor (Nohrstedt, 2009b). 

 
Likviditetsproblem i näringslivet är enligt Företagarna (2009b) bland annat en följd av 

rådande lågkonjunktur. Vikande efterfråga och uppsagda bankkrediter lämnar avtryck i det 

svenska samhället i form av varsel, arbetslöshet, och växande utanförskap. För att klara 

denna kris krävs en omstart och för detta behövs fler företagare som vågar anställa. Fler och 

växande företag kommer att leda Sverige ut ur krisen, bort från utanförskapet mot en ljusare 

framtid. Småföretag är en viktig drivkraft i den svenska ekonomin och över 316 000 nya jobb 

har sedan år 1990 skapats i småföretagen. Detta utgör drygt 30 000 fler arbetstillfällen än 

vad stora och medelstora företag samt offentlig sektor tillsammans skapade under samma 

period. För att småföretag ska kunna växa och skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt krävs 

att det finns plats för nya idéer, nya verksamheter samt nya produkter och tjänster. Något 

som hindrar detta är dock den administrativa regelbördan vilken kostar företagen närmare 

100 miljarder kronor per år. Företag måste få ägna mer tid åt kärnverksamheten och mindre 

tid åt byråkratin. Det är därför viktigt att införa smidiga regler som underlättar för företagen. 

 
Enligt en artikel publicerad av Näringsdepartementet (2009) arbetar regeringen för att 

åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag genom att se över statliga 

regler. Meningen är att de ska bli så enkla och ändamålsenliga som möjligt för att underlätta 

för alla som vill starta, driva och utveckla företag i Sverige. Det finns ett uttalat mål om att 

minska företagens administrativa kostnad med 25 % till år 2010. Enligt Jens Hedström, VD på 

Näringslivets regelnämnd (NNR) (2009), har regeringen hittills lyckats med ett par 

procentenheter. Det återstår därför en del arbete innan målet om 25 % har uppnåtts. 
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Det är inte bara inom Sveriges gränser som regelförenklingsarbetet pågår utan det rör hela 

EU-området. I mitten av november 2009 arrangerades i Stockholm en internationell 

regelkonferens (International Regulatory Reform Conference) dit över 400 deltagare från 

hela världen kom. Temat för konferensen var framtidens regelförenklingsarbete i EU. En 

avslutande diskussion handlade om att förenklade regler är avgörande för företags framgång 

och att den ekonomiska krisen visat att det finns ytterligare behov att förenkla regelverken 

(Fallenius, 2009). 

 
Svartarbete utgör ett annat hinder för småföretag och enligt en undersökning gjord av 

Företagarna (2009c) svarade vart femte företag att de utsattes för konkurrens av svart 

arbetskraft och skillnaden visade sig vara stor mellan olika branscher. I byggbranschen var 

andelen 40 % och det kan därför konstateras att branschens grundläggande förutsättningar 

hotas. De seriösa företagen får svårt att konkurrera mot oseriösa företag, de som bedriver 

svartarbete. Detta är allvarligt för branschen då tillväxt och företagande hämmas. 

 

ROT-avdraget har dock enligt en artikel skriven av Sveriges Byggindustrier (2009) visat sig 

vara ett effektivt sätt att minska hushållens köp av svart arbetskraft som rör byggnads- och 

hantverksarbeten. Svarta arbeten för omkring två miljarder kronor per år har omvandlats till 

vita arbeten under de tre tidigare perioder som ROT-avdraget varit aktuellt. Då var avdraget 

dessutom mycket mindre än vad det är idag och därför kan det förväntas att effekten blir 

ännu högre denna gång. 

 
För att kunna uppfylla syftet med de regler som regeringen drivit igenom gällande 

administrativ börda och ROT-avdrag är det viktigt, inte minst ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, att de nya reglerna med fakturamodellen verkligen fungerar som de ska. Kritiken 

som riktats mot denna modell inger dock en mycket negativ bild och reformen verkar inte 

alls gynna småföretag. Det kan dock tyckas mycket märkligt att regeringen lyckats driva 

igenom något som innebär så många problem och risker för de mindre företagen, speciellt 

när regeringen samtidigt arbetar för att skapa goda förutsättningar för dessa att verka inom. 

Det finns därför anledning att undersöka på vilket sätt fakturamodellen utgör rätt verktyg för 

detta ändamål. För att få kunskap om detta blir utgångspunkten småföretag och hur dessa 

uppfattar att fakturamodellen och dess system fungerar? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fakturamodellen och dess system uppfattas av 

småföretag. Syftet är också att ta reda på hur småföretag uppfattar att fakturamodellen 

förhåller sig till regeringens målsättning om att minska den administrativa bördan för mindre 

företag samt hur modellen går i linje med ROT-avdragets syfte att minska svartarbetet och 

öka efterfrågan inom byggsektorn. 

1.4 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har några frågeställningar utarbetats. Uppsatsens 

huvudfråga handlar om att ta reda på hur fakturamodellen och systemet kring denna 

uppfattas av småföretag. Detta är viktigt att undersöka eftersom småföretag är 

betydelsefulla för svenskt näringsliv då de bidrar till landets utveckling och tillväxt. För att 

kunna svara på huvudfrågan har två underfrågor utarbetats varav den första tar fasta på de 

mål som regeringen arbetar efter vilka är att 1) minska den administrativa bördan för mindre 

företag samt att 2) minska svartarbetet och öka efterfrågan inom byggsektorn. Genom att 

undersöka detta kan valda strategier såsom fakturamodellen är exempel på utvecklas och 

effektiviseras. Den tredje frågeställningen tar fasta på hur småföretag uppfattar själva 

införandet av fakturamodellen. Svaret kommer att belysa vad som är viktigt att tänka på för 

att uppnå effektiva förändringsarbeten. 

 

 Hur uppfattar småföretag att fakturamodellen och dess system fungerar? 

 

 På vilket sätt uppfattar småföretag att fakturamodellen bidrar eller motverkar 

regeringens syfte att 1) genom förenklade redovisningsregler minska företagens 

administrativa börda och 2) genom ROT-avdraget minska svartarbetet och öka 

efterfrågan inom byggsektorn? 

 

 Hur uppfattas införandet av fakturamodellen? 
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1.5 Avgränsningar 

Från och med den 1 juli 2009 har ROT-arbete tillsammans med hushållsarbete en gemensam 

benämning vilken är husarbete. Uppsatsen kommer dock bara att behandla den del som rör 

ROT-arbete. 

 

Undersökningen utgår endast från fem småföretag vilka har sina säten i Linköpingsområdet. 

Den officiella definitionen av småföretag som bland annat omnämns i Årsredovisningslagen 

(ÅRL 1 kapitel 3 § 5 punkt) är ett företag med färre än 50 anställda. Denna studie definierar 

dock liksom Företagarförbundet (2009) småföretag som företag med färre än 10 anställda 

eftersom den definitionen ligger närmare vad vi människor till vardags menar med 

begreppet småföretag. 

 

I och med att uppsatsen utgår från ett småföretagarperspektiv kommer andra synsätt inte 

att behandlas vilka förmodligen hade givit ett annorlunda resultat. Dessutom har de nya 

ROT-avdragsreglerna med fakturamodellen bara varit gällande i drygt fyra månader vilket 

påverkar studiens möjlighet att fånga alla effekter, vissa effekter går med största sannolikhet 

inte att urskilja ännu. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen är främst riktad till myndigheter såsom Näringsdepartementet, Skatteverket och 

andra aktörer med ett bestämmande inflytande som har ett intresse av att de nya ROT-

avdragsreglerna med fakturamodellen och intilliggande system fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Uppsatsen är även riktad till småföretag och andra intresserade som 

finner ett värde i att ta del av denna studie. Uppsatsen kräver inga särskilda förkunskaper, 

meningen är att den ska kunna läsas och förstås av gemene man. 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

Andra kapitlet redogör för de metodval som gjorts i studien samt hur 

insamling av empiri och teori har gått till. Metod- samt källkritik har 

också beskrivits och på vilket sätt detta kan ha påverkat studiens 

resultat. Syftet med kapitlet är att genom valda metoder och tillvägagångssätt ge studien 

trovärdighet. 

2. Metod 
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Tredje kapitlet presenterar uppsatsens referensram. Här redogörs bland 

annat för småföretag och dess betydelse, hur fakturamodellen och 

intilliggande system fungerar. Kapitlet presenterar också teorier om 

förändringsarbete. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analysmodell. 

 

Fjärde kapitlet presenterar det empiriska material som har samlats in 

genom intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts med fem 

småföretagare inom byggsektorn, en redovisningskonsult samt en 

rättslig expert på Skatteverket. 

 

Femte kapitlet presenterar studiens analys. Här sammankopplas den 

insamlade empirin med referensramen för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

I sjätte kapitlet redogörs för de slutsatser som gjorts utifrån analysen. 

Här besvaras uppsatsens frågeställningar vilka ligger till grund för att 

uppfylla uppsatsens syfte. 

 

I sjunde kapitlet förs en avslutande diskussion där uppsatsförfattarna 

reflekterar över studien samt ger förslag till vidare forskning. 

 

3. Referensram 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsats 

7. Diskussion 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som har gjorts för att uppfylla uppsatsens syfte samt 

tillvägagångssättet vid insamling av referensram och empiri. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för hur analysen har genomförts, samt en diskussion kring studiens metodkritik 

och källkritik. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Denna uppsats följer det hermeneutiska synsättet där förförståelse och tolkning är det 

centrala. Forskaren tolkar och försöker förstå subjektet utifrån sin egen förförståelse (Patel 

& Davidsson, 2003). Uppsatsförfattarna har haft ett intresse för fakturamodellen och dess 

system och en viss förförståelse har funnits i och med att detta diskuterats flitigt under den 

senaste tiden. Att forskaren har en förförståelse för det som undersöks ska ses som en 

tillgång för att förstå och tolka forskningsobjektet, dock påpekar Patel och Davidsson (2003) 

att det är viktigt att forskaren är öppen och visar empati för att förstå objektet eftersom 

forskaren alltid använder sin förförståelse som ett verktyg i tolkningen. Då tolkningen kan 

påverkas av förförståelsen har det varit av största vikt i denna studie att vara öppen vid 

eventuella nya infallsvinklar. Bryman och Bell (2005) menar att forskarens förförståelse 

kommer att vara avgörande vid tolkningen då författarens synvinkel kopplas samman med 

den sociala och historiska kontexten vilken subjektet skapats i. Eftersom studien bygger på 

att undersöka småföretagens uppfattning om det nya systemet med ROT-avdraget föll det 

sig naturligt att ha ett hermeneutiskt synsätt. Genom att studera olika enheter blir det även 

enklare att nå fram till en fullständig förståelse av det undersökta fenomenet. 

 

Eftersom fakturamodellen är en relativt ny reform är det svårt att på förhand veta vilka 

teorier som kan vara relevanta för att uppnå syftet med studien. Därför har ingen ren 

deduktiv ansats valts, vilken utgår från teori till empiri. Jacobsen (2002) beskriver att den 

deduktiva ansatsen bygger på att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa 

förväntningar om hur verkligheten ser ut och därefter samla in data för att se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Johanessen och Tufte (2003) beskriver 

att deduktion handlar om att dra slutsatser från det speciella till det allmänna. Eftersom 

studien är uppbyggd på ett fåtal teorier har den inte heller en ren induktiv ansats vilken 
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utgår från empiri till teori. I den induktiva ansatsen samlar forskaren in data utan att ha 

några som helst förväntningar. Efter detta systematiseras datan och utgör grunden för att 

formulera teorier. Målet med den induktiva ansatsen är att ingenting skall begränsa den 

information som forskaren samlat in (Jacobsen, 2002). 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns ytterliggare en ansats, den abduktiva ansatsen, 

vilken har en hel del särdrag från den induktiva och den deduktiva ansatsen men skall inte 

ses som en mix av dessa eftersom den tillför helt nya och egna moment. Denna ansats 

innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, vilket 

förklarar om fallet i fråga är riktigt. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom referensramen i denna studie kontinuerligt 

kompletterats och reducerats utifrån den empiri som erhållits är denna studie av en 

abduktiv karaktär. Enligt Patel och Davidsson (2003) har den abduktiva ansatsen fördelen att 

den inte låser forskaren till att endast kunna arbeta på ett visst sätt, vilket kan bli fallet när 

den induktiva eller deduktiva ansatsen används. Den abduktiva ansatsen har även tydliga 

drag med det hermeneutiska synsättet eftersom forskaren pendlar mellan olika synvinklar i 

tolkningsfasen. 

2.2 Metodansats och utformning 

Uppsatsen kommer att följa en intensiv utformning då den avser att tolka och gå på djupet 

med ett fåtal småföretagare, en redovisningskonsult samt en rättslig experts uppfattning om 

fakturamodellen och dess system. Enligt Jacobsen (2002) är utgångspunkten i ett intensivt 

upplägg att finna individuella variationer och skillnader i undersökningen samt att upptäcka 

eventuella likheter, därför krävs det djupgående intervjuer där tonvikten läggs på 

respondenternas uppfattning om fakturamodellen och dess system. Vidare beskriver 

Jacobsen (2002) att varje uppläggning har sina starka respektive svaga sidor. Det intensiva 

upplägget har sin styrka i att få fram relevant data då den omfattar mycket detaljer. 

Nackdelen med det valda upplägget är att studien blir för specifik och att det därför blir svårt 

att generalisera utfallet. Även Ryan et al. (2002) ger stöd åt Jacobsens (2002) påstående och 

tillägger att en undersökning av detta slag passar i de fall där forskningen inte kommit så 

långt. De menar att en sådan undersökning kan vara användbar för framtida forskning i det 

avseendet att slutsatserna från den genererar hypoteser vilka kan prövas i undersökningar 
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som omfattar ett mer representativt urval. Resultaten från dessa undersökningar kan i sin 

tur generaliseras. I uppsatsen studeras ett fåtal småföretag vilka endast utgör ett urval från 

alla de småföretag som finns. Dock kan denna uppsats utgöra en grund för framtida 

forskning. Uppsatsens resultat gäller därför endast för de företag som ingår i denna studie. 

 

Då studien bygger på att tolka uppfattningar om fakturamodellen och dess system är en 

kvalitativ metod att föredra. Patel och Davidsson (2003) påpekar att hermeneutiken utgör 

ett kvalitativt förståelse- och tolkningssystem vilket stärker valet om kvalitativ metod. 

Johanessen och Tufte (2003) beskriver att den kvalitativa uppläggningen är avsedd för att få 

fram hur människor förstår en given situation, där tyngden ligger på respondenternas ord. 

Metoden är lämplig då forskaren vill skapa större klarhet i ett visst fenomen och på så sätt få 

fram en nyanserad beskrivning av det. Den kvantitativa metoden, till skillnad från den 

kvalitativa, lägger större tyngd på siffror än ord. Vid intervjuer vars syfte är att samla in 

kvantitativ data struktureras givna frågor med fasta svarsalternativ. Då syftet med denna 

studie bygger på tolkning av uppfattningar så är det inte en bra idé att använda den 

kvantitativa metoden. Istället förespråkas kvalitativ data där intervjuerna är mer av öppen 

karaktär som inbjuder respondenterna att själva formulera svaren. 

 

Enligt Jacobsen (2002) är "öppenhet" nyckelordet för denna metod. Med öppenhet menar 

författaren att den som undersöker ett fenomen inte vet vad den skall leta efter, utan det är 

de personer som intervjuas som kommer med den informationen. I denna studie har det 

därför varit respondenternas uppfattningar som legat till grund för utformningen. 

2.3 Primär och sekundärkällor 

Att använda olika källtyper såsom primär- och sekundärkällor är till fördel för att kunna 

besvara en studies frågeställningar på bästa sätt. Primärkällor består av data som har 

samlats in i samband med undersökningen, för första gången. Författaren går direkt till den 

primära källan. Primära källor fås genom att använda metoder som till exempel intervjuer 

och observationer (Jacobsen, 2002). I denna undersökning består primärkällorna av de 

intervjuer som har genomförts med småföretagare, en redovisningskonsult samt en rättslig 

expert. 
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Enligt Jacobsen (2002) är det fördelaktigt att använda sig av både primär- och sekundärkällor 

eftersom olika källor kan ge stöd åt varandra och därmed styrka det resultat som forskaren 

kommer fram till i studien, det vill säga, resultatet blir mer tillförlitligt. Därför har de primära 

källorna också kompletterats med sekundärkällor. Ytterligare en aspekt som lyfts fram av 

Bryman och Bell (2005) är att det blir kostsamt att genomföra en hel studie på egen hand 

varför sekundärkällor är ett bra alternativ att använda. En sekundärkälla kännetecknas av att 

den samlats in vid ett tidigare tillfälle än undersökningstillfället och att den samtidigt är 

insamlad av någon annan. Genom att använda sig av sekundärkällor förlitar sig författaren 

på upplysningar som är insamlade av andra vid andra tidpunkter. Detta innebär också att 

sekundärkällan kan vara insamlad för ett annat ändamål än det som forskaren eftersträvar 

(Jacobsen, 2002). För att öka tillförlitligheten för de använda sekundärkällorna i denna studie 

har de källor som använts varit skrivna av personer som är insatta i fakturamodellen och 

dess system samt från tidsskrifter och hemsidor som anses vara tillförlitliga. 

Sekundärkällorna i denna studie kommer bland annat från böcker vid Linköpings universitet 

samt från artiklar i bland annat tidsskriften ”företagarna”. Vidare har även inspiration 

hämtats från andra uppsatser för att få övriga infallsvinklar som inte uppmärksammats 

tidigare. 

2.4 Insamling av empiriskt material 

Nu följer en presentation av hur respondenterna i denna studie valts ut samt hur 

intervjuerna har gått tillväga. 

2.4.1 Små-N-studier 

Denna studie har genomförts i form av Små-N-studier. Jacobsen (2002) beskriver att denna 

form till skillnad från fallstudier, som lägger stor vikt vid en enhet till exempel ett företag, 

utgår från flera enheter och det är inte dessa i sig som är av intresse utan det fenomen som 

undersöks. Ett fåtal respondenter har därför valts ut för att få deras uppfattningar om det 

fenomen som undersöks, vilket i denna studie är fakturamodellen och dess system. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att triangulering uppstår när ett fenomen belyses 

från olika utgångspunkter och menar vidare att forskaren med hjälp av olika datakällor 

säkrare kan bestämma ett visst fenomen. Patel och Davidsson (2003) instämmer och 
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påpekar att forskaren, genom att använda sig av triangulering, bättre kan studera samma 

fenomen fast i olika sammanhang där fenomenet yttrar sig och därefter se variationen i det. 

De olika enheterna i denna studie består av småföretag inom byggbranschen, det vill säga, 

en bransch där ROT-avdraget är högaktuellt. Vidare har en redovisningskonsult intervjuats 

för att ytterliggare bidra med information ur dennes perspektiv samt Skatteverket som anses 

bidra med nyttig information kring de nya reglerna med ROT-avdrag. Genom att belysa 

fakturamodellen och dess system från olika utgångspunkter har forskarna erhållit svar som 

är av vikt för att förstå helheten av det undersökta fenomenet. Enligt Jacobsen (2002) ska 

forskaren välja denna typ av undersökningsupplägg då denne vill ha en så rik och detaljerad 

beskrivning som möjligt av det aktuella fenomenet. 

2.4.2 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner är enligt Ryan et al. (2002) viktigt och de hävdar att urvalet 

måste uppfylla lämpliga kriterier med avseende på det som ska undersökas. De menar att 

forskaren måste försäkra sig om att kriterierna för urvalet inte ”tvingar” fram ett resultat. Då 

denna studie endast utgår från ett fåtal intervjuer har det varit viktigt att välja ut rätt 

intervjupersoner för att dessa ska kunna bidra med att uppfylla uppsatsens syfte. Därför 

kontaktades Frank Schwertner, auktoriserad revisor på Grant Thornton i Linköping, för att få 

råd om vilka småföretag som utför ROT-arbete och som därför vore lämpliga att intervjua. 

Frank Schwertner ansåg sig inte vara tillräckligt insatt i det vardagliga arbetet som 

småföretag har och hänvisade därför till Johan Svensson, redovisningskonsult på IRB 

Redovisning i Linköping. 

 

Johan Svensson arbetar med att bokföra ROT-avdrag åt småföretag och han föreslog fem 

småföretag som själva fakturerar ROT-arbeten vilka han ansåg kunde bidra med relevant 

information. Kraven som uppsatsförfattarna ställde på urvalet var att respondenterna skulle 

ha närhet och god kunskap om det undersökta fenomenet för att egna ord och tankar skulle 

framkomma och inte sådant som de hört av andra. Då respondenterna ansvarar för 

respektive företags fakturering och dessutom arbetar med ROT uppfyllde de kraven som 

ställdes. De intervjuade småföretagen blev Vikingstads Byggtjänst, Roxenbyggarna AB, P. 

Sahlin Bygg AB och Berga VVS AB. Samtliga arbetar i Linköping och tillhör kategorin 

"småföretagare". Förutom dessa fyra företag tillfrågades även ett femte företag men tyvärr 
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tackade företagaren slutligen nej på grund av tidsbrist. Därför valdes ett annat företag och 

den femte småföretagaren blev Ulf Lindell som driver målerifirman Ulf Lindells Målerifirma. 

 

Johan Svensson intervjuades för att uppsatsförfattarna skulle få en bättre insikt i hur 

bokföringen kring fakturamodellen fungerar. Eftersom de valda företagen inte sköter 

bokföringen själva utan bara faktureringen var det därför viktigt att intervjua Johan Svensson 

för att få en helhetsbild. 

 

Pia Blank Thörnroos utgör också en av respondenterna i denna studie. Pia arbetar som 

rättslig expert på Skatteverket där hon är högst ansvarig för den rättsliga styrningen inom 

tjänstebeskattning, sociala avgifter, F-skatt och skattereduktion för husarbete, det vill säga, 

ROT-avdrag. Vid förstudien av detta fenomen fanns ett stort antal artiklar och texter på 

Internet där Pia varit representant från Skatteverket vid frågor om ROT-avdrag från 

allmänheten och även från media. Det blev därför en självklarhet att kontakta henne då hon 

antogs kunna bidra med nyttig och relevant information kring de nya reglerna med ROT-

avdrag. 

 

Sammantaget har sju intervjuer genomförts varav fem med småföretag, en med en 

redovisningskonsult samt en med en rättslig expert från Skatteverket. Dessa intervjuer anses 

ha gett den information som krävs för att uppfylla uppsatsens syfte. Respondenterna hade 

genomgående liknande uppfattningar om fakturamodellen och dess system oavsett vilket 

yrkesområde de tillhörde, det vill säga, oavsett om det var småföretag, redovisningskonsult 

eller rättslig expert och ytterligare en eller två respondenter hade därför inte påverkat 

studiens resultat nämnvärt. 

2.4.3 Beskrivning av intervjuer 

Respondenterna kontaktades per telefon för att se om de var intresserade av att ställa upp 

på en intervju och för att i så fall bestämma en tidpunkt för genomförandet av den. Alla 

småföretagare var positiva, en kunde dock inte som tidigare nämnts på grund av tidsbrist. 

Liksom småföretagarna var även Johan Svensson och Pia Blank Thörnroos villiga att ställa 

upp på en intervju. 
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Artiklarna som finns representerade i problemdiskussionen (1.2) utgör grunden för denna 

uppsats eftersom de problem som diskuteras i artiklarna är högst aktuella och berör en stor 

del av samhället. Intervjufrågorna liksom frågeställningarna i denna uppsats är därför 

baserade på dessa artiklar. Intervjuerna utgick från fastställda frågor med bestämda teman. 

Dock kompletterades dessa med ytterligare frågor när svaren inte var tillräckligt tydliga. 

Enligt Bryman och Bell (2005) kallas denna form av intervju för semistrukturerad och innebär 

att både intervjun samt registreringen av den blir enklare att utföra, vilket är till fördel när 

tiden är knapp. Den semistrukturerade intervjun bygger på att frågorna är öppna, det vill 

säga, det finns inga fasta svarsalternativ. Här får respondenten själv formulera sina svar med 

sina egna ord. Detta är av största vikt då respondenternas uppfattningar är det centrala i 

denna studie. Valet av denna metod är också till fördel då forskaren har en mindre inverkan 

på respondenterna och deras svar (Johanessen & Tufte, 2003). 

 

Av fem intervjuer med småföretag utfördes fyra på bestämd plats, ansikte mot ansikte. En 

intervju ansikte mot ansikte är att föredra framför en telefonintervju då det blir enklare att 

få en mer personlig kontakt. 

 

Valet av miljön där intervjuerna skall äga rum är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Enligt Jacobsen (2002) har tidigare forskning visat att valet av miljön påverkar innehållet i 

intervjun. Därför har uppsatsförfattarna eftersträvat miljöer där respondenterna, i 

möjligaste mån, inte blivit påverkade av den yttre miljön. 

 

Samtliga respondenter fick frågan om att bli inspelade under intervjun och samtliga gav sitt 

samtycke. Patel och Davidsson (2003) berättar att fördelen med att spela in är att 

respondentens ord registreras exakt och ingenting som denne har sagt under intervjuerna 

går förlorat. Att spela in intervjuerna är också till fördel då det kan vara problematiskt att 

anteckna samtidigt som forskaren skall lyssna och ha ögonkontakt med respondenten 

(Jacobsen, 2002). Därför spelades samtliga intervjuer in vilket genererade i "naturliga" 

samtal. Ett antal tester med bandspelare gjordes innan intervjuerna för att på bästa sätt 

undvika att något skulle gå fel med inspelningen. 

 



- Metod - 

 16 

På grund av tidsbrist valde en av småföretagarna att svara på intervjufrågorna genom e-post 

då det inte fanns tillräckligt med tid för en intervju ansikte mot ansikte eller för en 

telefonintervju. Denna småföretagare fick besvara samma frågor som de övriga 

småföretagarna. 

 

Intervjuerna med Johan Svensson och Pia Blank Thörnroos följde en annan uppläggning då 

de även fick besvara vissa frågor ur en annan synvinkel. Svenssons intervju kompletterades 

bland annat med frågor gällande bokföring av ROT-avdrag och Thörnroos intervju 

kompletterades med frågor gällande ROT-avdraget historiskt sett och hur det ser ut idag. 

Intervjuerna följde dock, liksom småföretagarna, ett i förväg fastställt frågeschema. På grund 

av tidsbrist för både Svensson och Thörnroos blev det inte någon intervju ansikte mot 

ansikte utan de önskade istället att besvara intervjufrågorna genom e-post. 

 

Samtliga respondenter fick frågorna i förväg genom e-post och varje intervju pågick i cirka 30 

minuter. 

2.5 Analys 

När intervjuerna har genomförts står forskaren inför utmaningen att analysera den 

kvalitativa datan som samlats in. Att få en överblick över materialet och också var arbetet 

med denna analys ska ta sin början kan innebära svårigheter. Johanessen och Tufte (2003) 

beskriver att det är viktigt för forskaren att denne får fram meningsinnehållet i texten och 

hur texten är uppbyggd. Enligt Jacobsen (2002) rör sig analysen över tre olika stadier: 

beskrivning, systematisering och kategorisering och kombination. I första stadiet bör 

författaren få en detaljerad beskrivning över den insamlade datan. Alla intervjuer skall 

noggrant registreras, vilket vid behov, gör det enklare att gå tillbaka i texten. 

Genomförandet av analysen började därför med att intervjuerna transkriberades från 

ljudfiler till worddokument för att få en bättre överblick över materialet. I och med att 

transkribering görs är det viktigt att forskaren inte färgar upplysningen utan att intervjuerna 

noggrant registreras, rika på detaljer och variationer som erhålls vid intervjuerna (Jacobsen, 

2002). Detta togs hänsyn till då alla intervjuer noggrant registrerades för att inte förlora 

viktiga detaljer som funnits med i materialet. För att undvika att misstolkningar vid 

transkriberingen så har alla respondenter fått ta del av det transkriberade materialet och på 
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så sätt fått bekräfta att tolkningen varit korrekt. Nästkommande fas rör systematisering och 

reducering av informationen. I analysprocessen krävs det enligt Jacobsen (2002) att 

forskaren sållar bort information som inte är av stor betydelse för studien, samt 

systematiserar och förenklar informationen för att beskrivningarna inte ska bli för 

omfattande och svåra för andra att förstå. Johanessen och Tufte (2003) instämmer och 

påpekar även att det är i denna fas som forskaren åstadkommer den första förståelsen av 

intervjumaterialet och denna förståelse är viktig för den slutliga tolkningen. När 

transkriberingen var klar förenklades datan för att den skulle bli överskådlig. Delar av 

materialet reducerades också eftersom en del information var irrelevant med tanke på 

uppsatsens syfte. Jacobsen (2002) berättar att det är viktigt att forskaren systematiserar 

materialet för att kunna förmedla vad denne har funnit. Därefter kategoriserades materialet 

där frågorna fått ligga under olika teman som härletts från studiens syfte. När 

systematiseringen och kategoriseringen är gjord står forskaren inför den sista fasen vilken är 

kombination. Jacobsen (2002) berättar att forskaren kommer att finna intressanta 

förhållanden i denna fas och även de mest dolda förhållandena som inte uppmärksammats 

tidigare. Här har materialet tolkats och intressanta meningsinnehåll har lyfts fram som varit 

av vikt för den kommande analysen. I analysen har det empiriska materialet kopplats 

samman med den referensram som finns i uppsatsen för att på så sätt fånga olika 

uppfattningar samt upptäcka likheter och skillnader. Dessa kommer vara till grund för 

besvarandet av studiens frågeställningar och för uppfyllandet av studiens syfte. 

2.6 Metodkritik 

Det är viktigt att undersöka tillförlitligheten och giltigheten i den erhållna datan och därför är 

det viktigt att minimera problem som har med dessa begrepp att göra. Kvalitativa metoder 

måste underkastas en kritisk granskning när slutsatserna skall bedömas som tillförlitliga och 

giltiga (Jacobsen, 2002). 

2.6.1 Reliabilitet 

Enligt Johanessen och Tufte (2003) är en viktig fråga i all forskning hur tillförlitlig den 

använda datan är. Det handlar om att undersöka vilken data som använts, insamlingssätten 

och hur dessa har bearbetats. Även Jacobsen (2002) håller med och säger att det finns flera 

olika sätt som kan påverka respondenten ifråga och därmed påverka reliabiliteten negativt. 
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Bland annat kan den som blir intervjuad bli påverkad av den som intervjuar, den så kallade 

intervjuareffekten. Den som intervjuar kan uppträda på ett sätt att den som bli intervjuad 

medvetet eller omedvetet förstår vad som förväntas av denne, och då avviker svaren från 

dess sanna värde (Patel & Davidsson, 2003). Vid genomförandet av intervjuerna har den 

negativa intervjuareffekten på bästa sätt undvikits genom att intervjuaren försökt hålla en 

neutral hållning för att inte påverka respondenten i dennes svar, och på så sätt få fram det 

sanna värdet. 

 

För att öka trovärdigheten i datan så har alla respondenter erhållit intervjufrågorna i förväg 

för att på så sätt kunna förbereda sig och sätta sig in i frågorna. Att respondenterna fått 

intervjufrågorna i förväg kan dock vara till nackdel då respondenten till viss del kan vinkla 

sina svar och därmed minska reliabiliteten. 

 

Att samtliga intervjuer har blivit inspelade minskar risken för eventuella misstolkningar. En 

sammanställning på svaren har som tidigare nämnts skickats till respondenterna för att få 

bekräftat att tolkningen av svaren varit korrekt. Detta kan i viss utsträckning ha stärkt 

studiens reliabilitet. 

2.6.2 Validitet 

Validitet kan delas in i två grupper, intern och extern validitet. Den interna validiteten 

handlar om resultatets giltighet. Har vi funnit de rätta källorna och ger de riktig information? 

Studiens giltighet blir stark eller svag beroende på de källor som använts i studien (Jacobsen, 

2002). Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur småföretagare uppfattar det nya 

systemet med fakturamodellen är småföretagarna de ultimata källorna för att uppnå detta 

syfte och för att öka den interna validiteten. Deras uppfattningar är av största vikt för 

resultatet. Det är också viktigt att småföretagarna har en närhet till det fenomen som 

undersöks. Kommer den insamlade datan från förstahandskällor? Det vill säga, kommer 

informationen från någon som refererar till händelser som de själva har varit med om eller 

refererar de till något som de har hört från någon annan? För att säkerställa detta har 

respondenter som har en närhet till ROT-avdrag valts ut, ROT-arbeten ingår i deras dagliga 

arbete. Detta medför att den interna validiteten ökat. 
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Det finns alltid en risk att respondenterna uppfattar intervjufrågorna eller de begrepp som 

används på olika sätt och därför svarar på frågorna utifrån deras egen uppfattning. Detta kan 

ha sänkt studiens validitet, dock har uppsatsförfattarna eftersträvat tydlighet och saklighet 

under intervjuerna och i de intervjufrågor som ställts. 

 

Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultatet kan vara generaliserbart 

och enligt Bryman och Bell (2005) är den externa validiteten ett problem när den kvalitativa 

metoden väljs, detta eftersom forskare undersöker ett fåtal enheter, vilket är fallet i denna 

studie. Därmed blir den externa validiteten låg. Dock kan resultatet från denna studie utgöra 

en hypotes i en större studie med ett större urval där forskaren med hjälp av kvantitativa 

metoder kommer fram till ett resultat som är mer generaliserbart. 

2.7 Källkritik 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att förhålla sig kritisk till de källor som 

används i studien. De primära källorna i denna studie består som tidigare nämnt av bland 

annat fem småföretagare som arbetar inom byggbranschen där ROT-avdraget är aktuellt. Då 

de har arbetat en längre tid inom denna bransch, både före och efter införandet av det nya 

systemet med ROT-avdraget, anses de ha den närhet till ROT-avdraget som krävs för att få 

fram intressanta uppfattningar som är av relevans för studien. Redovisningskonsulten Johan 

Svensson arbetar också med ROT-avdraget, på så sätt att han utför sådana tjänster åt hans 

kunder och därför besitter han kunskap som är relevant då han arbetat med ROT-avdrag 

både före och efter införandet av fakturamodellen. Eftersom Svensson personligen inte blir 

”utsatt” på samma sätt som småföretagarna kan det finnas en risk att hans svar blivit 

påverkade av hans kunder. Även Pia Blank Thörnroos anses ha den kunskap om 

fakturamodellen som krävs då hon är huvudansvarig för ROT-avdraget på Skatteverket. Dock 

kan det finnas en risk att Pia Blank Thörnroos svarat på frågorna utifrån Skatteverkets bästa. 

 

En viss kritik kan riktas mot ärligheten i respondenternas svar på intervjufrågorna. Vissa 

frågor kan vara av känsligare karaktär, bland annat med svartarbete, och det kan därför ha 

funnits en risk att respondenten i fråga inte velat svara uppriktigt utifrån sig egen inställning. 
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Kritik kan också riktas mot att tre av intervjuerna genomfördes genom e-post. Om 

intervjuerna hade genomförts ansikte mot ansikte, liksom de andra intervjuerna, så kunde 

resultatet ha blivit annorlunda, bland annat på grund av de följdfrågor som ställdes under de 

personliga intervjuerna i hopp om att få fylligare svar från respondenten. 

 

Sekundärkällorna, som tidigare diskuterats i avsnittet Primär och Sekundärkällor (2.3), har 

hämtats från olika artiklar och böcker bland annat från biblioteket vid Linköpings universitet 

samt olika tidskrifter från bland annat Företagarna, NUTEK, SCB. Artiklarna bedöms vara 

tillförlitliga och accepterade men en kritik som kan riktas mot dessa är att de inte är 

vetenskapligt granskade vilket kan innebära en risk att de är vinklade beroende på vem som 

har skrivit dem. 

2.8 Sammanfattning av metod 

Denna studie följer det hermeneutiska synsättet där förförståelsen och tolkningen är det 

centrala. Eftersom studien bygger på att undersöka småföretagarnas uppfattningar om 

fakturamodellen och dess system föll det sig naturligt att ha en hermeneutisk synsätt. 

Studien följer den abduktiva ansatsen då referensramen kontinuerligt kompletterats och 

reducerats utifrån den samlade empirin. Den abduktiva ansatsen har tydliga drag av det 

hermeneutiska synsättet eftersom forskaren pendlar mellan olika synvinklar i tolkningsfasen. 

Eftersom småföretagens uppfattningar om fakturamodellen är det centrala i denna studie 

har en kvalitativ metod valts då denna metod är avsedd att få fram hur människor förstår en 

given situation och då tyngden ligger på respondentens ord. Fem småföretagare, en 

redovisningskonsult samt en rättslig expert står för de primära källorna. De primära källorna 

har kompletterats med böcker och artiklar. Studien är en små-N-studie då de olika 

enheterna har beaktats för att på så sätt få en fullständig beskrivning av det aktuella 

fenomenet. Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte samt genom e-post. Samtliga 

intervjuer har transkriberats och tolkats för att sedan lyfta fram det centrala för uppsatsen. 

Kritik har även lyfts mot valda metoder och källor och hur dessa kan ha påverkat studiens 

resultat. 
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras den referensram som valts utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar och vilken senare kommer att användas för att analysera den empiri som 

samlats in. 

3.1 Småföretag 

I Sverige har enligt Tillväxtverket (2009) tillväxt, sysselsättning och välfärd tidigare varit 

något som baserats på stora företag. Det har dock skett vissa strukturförändringar i det 

svenska näringslivet beroende på en alltmer globaliserad ekonomi. Stora företag framförallt 

inom industrin lägger ner eller flyttar sina verksamheter vilket gör att småföretag spelar en 

allt större roll vad som gäller sysselsättning och tillväxt. Företagarförbundet (2009) har gjort 

beräkningar vilka visar att småföretag med färre än 50 anställda utgör en stor del av det 

svenska näringslivet och år 2008 fanns 936 606 småföretag i Sverige vilket motsvarade drygt 

99 % av alla företag. De riktigt små företagen vilka inte har fler än 10 anställda brukar ibland 

kallas för mikroföretag och de var vid samma tidpunkt 906 197 stycken eller 96 % av alla 

företag i Sverige. 

 

Småföretagen är enligt Företagarförbundet (2009) en viktig arbetsgivare i Sverige och det är 

också i dessa företag som flest nya arbeten har skapats under de senaste åren. Sedan år 

1990 har enligt Företagarna (2009d) över 316 000 nya jobb skapats i småföretagen vilket är 

mer än 30 000 fler nya jobb än vad större företag tillsammans med offentlig sektor skapat. I 

takt med tuffare internationell konkurrens och snabbare teknikutveckling kommer 

betydelsen av småföretag att öka ännu mer. Behovet av fler nya och växande företag i 

Sverige är stort och för att kunna möjliggöra tillväxten hos småföretag måste det finnas goda 

förutsättningar för detta. 

 

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (2008) presenterar i sin rapport, Företagens villkor 

och verklighet 2008, resultaten från en riksomfattande undersökning av småföretag i 

Sverige. Undersökningen visar att småföretag inte ökar i tillväxt beroende på att det finns 

vissa hinder. Av drygt 18 000 småföretag uppger 34 % att bristen på egen tid är ett stort 

hinder för tillväxt i det egna företaget. 30 % anser att krångliga regler utgör ett hinder för 
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tillväxt. Dessutom uppfattar nästan lika många att bristen på lämplig arbetskraft är en faktor 

som hindrar företagens tillväxt. Enligt Tillväxtverket (2009) är det viktigt att motverka de 

hinder som finns och för att kunna göra det krävs kunskap. Tillväxtverket mäter hur mycket 

tid och kostnader som företagen lägger ned på att följa de lagar och regler som gäller. Andra 

myndigheter använder sedan den kunskapen för att förenkla dessa förordningar. 

 

Det har visat sig enligt en undersökning som Företagarna (2009d) genomfört att 

internettjänster är något som många småföretag använder sig av vad som gäller olika 

uppgiftsinlämnanden. Närmare 86 % av småföretagen använde någon form av 

Internettjänst. 

3.1.1 Näringsgren 

Enligt Statistiska centralbyrån (2007) är svensk näringsgrensindelning (SNI) en statistisk 

standard för att klassificera produktionsenheter (företag och arbetsställen etcetera) till 

näringsgrenar/branscher. Den senaste uppdateringen, SNI 2007, är liksom tidigare versioner 

samordnad med EU: s statistiska näringsgrensindelning NACE. SNI är en 

aktivitetsklassifikation där de ekonomiska aktiviteterna är utgångspunkten för strukturen. 

Alla observationer kräver en systematisk klassificering och är därför indelade i så likartade 

klasser som möjligt. Statistiska klassifikationer kännetecknas av a) uttömmande täckning av 

den observerade populationen, 2) ömsesidigt uteslutande kategorier: en företeelse eller ett 

föremål kan endast klassificeras i en kategori i klassifikationen och 3) klassificeringen i de 

olika kategorierna styrs av enhetliga metodprinciper. En noggrann och detaljerad 

uppbyggnad av kategorierna, gör det möjligt att samla in och presentera information på 

olika nivåer. 

 

SNI är som tidigare nämnt också en branschindelning då produktionsenheterna delas in i 

olika branscher. En bransch kan definieras som en grupp av produktionsfaktorer, vilkas 

aktivitet kan hänföras till en och samma aktivitetsklass i standarden. Aktivitetsstandarden 

utgör på så sätt den norm eller referensram som ligger till grund för branschindelningen. 
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3.1.2 Nystartade företag 

Enligt Hisrich (2008) kan för nystartade företag behovet av kapital vara en av de mest kritiska 

faktorerna. Likvida medel utgör för dessa företag handlingsfrihet och innebär inte bara att 

företaget kan betala räkningar och löner utan också att företaget kan utnyttja 

affärsmöjligheter när sådana ges. Landström och Löwegren (2009) menar att nystartade 

företag oftast lider av negativa kassaflöden då mycket pengar läggs på 

marknadsundersökningar och andra etableringskostnader. Råder det då brist på kapital 

kommer hela företagets existens gå ut på att överleva för stunden. 

3.2 Fakturamodellen 

Enligt fakturamodellen kan köparen komma överens med säljaren om att bara betala halva 

arbetskostnaden för utförda ROT-arbeten. Det är sedan upp till säljaren själv att begära 

resterande del från Skatteverket. En förutsättning är dock att kunden måste ha betalt innan 

säljaren kan begära några pengar från Skatteverket. Behandlingen av företagets begäran om 

utbetalning ska enligt Skatteverket ske inom 10 dagar. I och med detta system får köparen 

skattelättnaden direkt vid köpet i form av en preliminär skattereduktion (Broberg & 

Svensson, 2009). Före den 1 juli 2009 var säljaren tvungen att ha F-skattsedel för att 

skattereduktion skulle kunna bli aktuell. Nu omfattas även köp av tjänst från en annan 

privatperson under vissa förutsättningar och skattelättnaden motsvarar då 

arbetsgivaravgifterna (IL 67 kap 16 § 2). När väl ansökan om utbetalning har godkänts hos 

Skatteverket kommer köparen att bli underrättad om detta. Om säljaren av en eller annan 

anledning inte skulle få pengarna utbetalda från Skatteverket blir köparen normalt sett 

återbetalningsskyldig till säljaren. Orsakerna om varför utbetalning från Skatteverket inte har 

kunnat ske kan bland annat vara att köparen redan fått den högsta skattereduktionen eller 

att utrymmet inte räcker till för att betala ut hela beloppet. Det kan också bero på att det 

utförda arbetet ifråga inte ger rätt till någon skattereduktion. För att undvika problem är det 

därför viktigt att köparen är förvissad om hur mycket skattereduktion som har utnyttjats. För 

att underlätta denna hantering kan kunden begära att få ett intyg från Skatteverket över 

tidigare skattereduktioner. Säljaren ifråga är kanske än mer intresserad av att få titta på 

detta intyg eftersom det är denne som får stå risken om inte Skatteverket betalar ut det 

belopp som begärts. Det är dock inte möjligt att säljaren själv ansöker om detta intyg 

eftersom det skulle strida mot Skatteverkets sekretessregler (Broberg & Svensson, 2009). 
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Bokföring av ROT-arbete enligt fakturamodellen och övrigt arbete skiljer sig åt i det 

avseendet att kundfordran blir en delad fordran vid ROT-arbete. Bas-intressenternas 

Förening (2009) har tagit fram hur bokföringen kan se ut. När företag behöver bokföra en del 

av en kundfordran separat kan konto 1513 (Kundfordringar – delad faktura) användas. 

Nedan följer ett exempel på hur den som utfört tjänsten kan bokföra fakturan. 

 

Fakturans beloppsmässiga innehåll       

Arbetskostnad 1 200 kr    

Material 100 kr    

Resor 100 kr    

Total ersättning inklusive moms 1 400 kr    

Kundens preliminära skattereduktion     

50 % av arbetskostnaden på 1 200 kr -600 kr    

Nettobelopp att betala för kunden 800 kr    

Moms ingår med 280 kr, 20 % av 1 400 kr     

      

Härmed görs ett antagande om att någon uppdelning på olika kundfordringskonton inte behöver göras, 

konteringen blir enligt följande: 

DEBET KREDIT 

Konto Belopp Konto Belopp 

1510 Kundfordringar 1 400 kr 3010 Försäljning 1 120 kr 

    2610 Utgående moms 280 kr 

Kontering 1 

Om det däremot finns behov att redovisa fordran på Skatteverket på ett separat konto blir konteringen så 

här: 

DEBET KREDIT 

Konto Belopp Konto Belopp 

1511 Kundfordringar 800 kr 3010 Försäljning 1 120 kr 

1513 Kundfordringar - delad faktura 600 kr 2610 Utgående moms 280 kr 

Kontering 2 

Konto 1513 är ett konto som inte bara kan användas för att särredovisa fordran på Skatteverket utan även i 

andra i andra situationer när en faktura till viss del ska betalas av annan än fakturamottagaren. 
Figur 3.1, Konton vid bokföring av rot-arbeten, Hämtad från Bas-intressenternas Förening, www.bas.se 
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3.2.1 ROT-avdrag 

Med reparation och underhåll menas de åtgärder som vidtas för att återställa och bibehålla 

ett boende. Det är viktigt att skilja mellan begreppen om- och tillbyggnad och nybyggnad 

eftersom dagens regler inte tillåter någon skattereduktion för nybyggnationer. Denna regel 

infördes den 1 juli 2009 och innebär att ägaren till ett nybyggt hus inte kan få någon 

skattereduktion under de fem första åren (Broberg & Svensson, 2009). Syftet med denna 

regel är att det inte ska öppna för möjligheten att bygga nya halvfärdiga hus som sedan ska 

kunna färdigställas med hjälp av skattelättnader för arbetskostnaden (Regeringens 

proposition, 2009). Idag motsvarar skattereduktionen på ROT-arbeten upp till 50 % av 

arbetskostnaden under ett år. Ett krav som ställs på privatpersonen ifråga är att denne ska 

vara underhållskyldig för sin bostad för att kunna nyttja detta avdrag. En hyrd lägenhet 

uppfyller därmed inte kravet för underhållsskyldighet vilket däremot en bostadsrätt gör. 

Andra krav som ställs på privatpersonen är att denne ska vara obegränsat skattskyldig i 

Sverige under någon del av beskattningsåret och uppnå en ålder av minst 18 år (Broberg & 

Svensson, 2009). Obegränsat skattskyldig är enligt Inkomstskattelagen (1999:1229) 1) den 

som är bosatt i Sverige eller 2) den som stadigvarande vistas i Sverige eller 3) den som har 

väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här (IL 3 kap 3 §). Det totala 

underlaget för skattereduktion under ett beskattningsår får uppgå till 100 000 kronor per 

person. Det motsvarar en total skattereduktion om 50 000 kronor per beskattningsår och 

person (Regeringens proposition, 2009). Viktigt att komma ihåg är också att det bara är 

fysiska personer som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Ett aktiebolag som är en 

juridisk person kan därmed inte få skattereduktion (Broberg & Svensson, 2009). Reglerna för 

vad som är ROT-arbete och inte är omfattande. Skatteverket har på sin hemsida en lista över 

de arbeten som ger rätt/inte ger rätt till skattereduktion, listan är dock inte fullständig 

(Skatteverket, 2009). 

 

Tidsskriften Byggvärlden har listat tio fallgropar med ROT-avdraget, kunden ifråga måste till 

exempel ha en inkomst som överstiger cirka 25 000 kronor i månaden för att komma upp i 

den maximala skattereduktionen. Har kunden lån måste inkomsten vara ännu lite högre. 

Vissa ROT-arbeten innebär inte särskilt stora arbetskostnader, vilket kan ge kunden falska 

förhoppningar om skattereduktionens storlek (Nohrstedt, 2009a). I Inkomstskattelagen står 
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angivet turordningsregler för skattereduktion och den ska göras för sjöinkomst, allmän 

pensionsavgift, jobbskatteavdrag, underskott av kapital och ROT-arbete (IL 67 kap 2 §). 

Skattereduktionerna avräknas mot den slutliga skatten i ovan nämnda ordning. Med slutlig 

skatt menas kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. 

Det innebär att en skattereduktion aldrig kan bli högre än den slutliga skatt som ska betalas. 

Detta medför att skattereduktionen i vissa fall helt eller delvis inte kan utnyttjas. Om så är 

fallet att någon slutlig skatt inte ska betalas följer att ingen skattereduktion får göras 

(Broberg & Svensson, 2009). 

 

Hur går då en ansökan om skattereduktion till? Från och med den 1 juli 2009 gäller ett nytt 

system för ROT-arbeten, den så kallade fakturamodellen. Denna innebär att köparen får en 

skattelättnad direkt vid köpet och det är således säljaren som får begära utbetalning från 

Skatteverket. Tidigare gällde att köparen själv i efterhand fick ansöka om denna 

skattereduktion (Broberg & Svensson, 2009). I inkomstskattelagen (1999) framgår vilka 

övergångsregler som gäller. Den skattskyldige ska själv ansöka om skattereduktion om något 

av följande tre fall föreligger: 1) arbetet har utförts och betalats någon gång från och med 

den 8 december 2008 till och med den 30 juni 2009, 2) arbetet har utförts efter den 30 juni 

2009 men betalats före den 1 juli 2009 samt 3) arbetet har utförts före den 1 juli 2009 men 

har betalats efter den 30 juni 2009. I annat fall tillämpas fakturamodellen. 

 

Karin studerar och lever på studiemedel. På sommarlovet använder hon ärvda pengar för 

att bygga ut ett hus hon äger tillsammans med sin partner. Hon köper hjälp med det 

mesta och arbetskostnaden slutar på 400 000 kronor. 

Eftersom Karin har låga inkomster och bara ska betala 30 000 kronor samt allmän 

pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift i slutlig skatt när alla avdrag är gjorda, 

har hon inte rätt till den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor. 

Istället får hon nöja sig med en skattereduktion på 30 000 kronor. Karins partner arbetar 

heltid och ska betala 90 000 kronor i slutlig skatt. Därför får Karins partner maximal 

skattereduktion, nämligen 50 000 kronor. Tillsammans får de alltså en skattereduktion på 

30 000 + 50 000 kronor och deras gemensamma arbetskostnader för tillbygget minskar 

från 400 000 kronor till 320 000 kronor. 
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Figur 3.2, Exempel på delvis skattereduktion, Hämtad från Skatteverkets rapport nummer 322 utgåva 7, sidan 6. 

3.2.2 Företagens uppgiftslämnande 

En ansökan om utbetalning ska innehålla information om utförarens namn och adress, 

utförarens organisationsnummer eller personnummer, köparens personnummer, debiterad 

ersättning, betalt belopp, datum när utföraren fått betalt, det belopp som utföraren begär 

att få utbetalt från Skatteverket, husets eller lägenhetens beteckning och föreningens eller 

bolagets organisationsnummer. Begäran om utbetalning sker på en särskild blankett som 

Skatteverket tillhandahåller (se bilaga 4). För att en ansökan om skattereduktion ska 

godkännas krävs ett korrekt underlag. Det är därför viktigt att säljaren utfärdar ett bra 

underlag i form av en faktura eller ett kvitto. Det är inget krav på att underlaget måste vara 

en faktura, men företag är dock skyldiga att uppfylla Bokföringslagens krav på verifikation 

(Broberg & Svensson, 2009). Enligt Bokföringslagen (1999) ska det i en verifikation framgå 

när verifikationen upprättades (fakturadatum), när affärshändelsen inträffade och vad den 

avsåg, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör (köpare och säljare). Det ska 

också framgå upplysningar om handlingar eller uppgifter som legat till grund för 

affärshändelsen (BFL 5 kap 7 §). 

 

När det gäller ROT-arbete är det också bra om det på verifikationen framgår 1) 

fastighetsbeteckning, alltså var arbetet har utförts, 2) ersättningen för arbete inklusive 

moms vilket utgör underlag för skattereduktionen, 3) skattereduktionen vilken är 50 % av 

arbetskostnaden, 4) det belopp, helst inklusive moms, som ska betalas av köparen det vill 

säga halva utgiften för arbetet samt hela ersättningen för material, utrustning och resor, 5) 

när betalningen senast ska göras och 6) att företaget innehar F-skattsedel (Broberg & 

Svensson, 2009). 

3.2.3 Checklista för företag 

Fakturamodellen ställer hårdare krav på företag och visst finns det risker som är förenade 

med dessa. Branschen har därför tagit fram en checklista vilken har som syfte att underlätta 

för företag att undvika vanliga fällor. Här betonas bland annat vikten av att upprätta 

skriftliga avtal, betydelsen av en bra faktureringsrutin vad som gäller faktureringstillfällen 

under uppdraget, betalningstider och dröjsmålsräntor. Checklistan tar också upp hur viktigt 
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det är för både köpare och säljare att det är kundens ansvar att denne uppfyller villkoren för 

att få ROT-avdrag och inte företagets. Checklistan hänvisar också till en byggklausul som 

Sveriges Byggindustrier har tagit fram (Företagarna, 2009a). Byggklausulen innehåller 

uppgifter om ägare och dennes/deras personnummer, vem som är säljare, vilken 

fastighetsbeteckning som arbetet avser. Här finns också en skrivelse om att det är 

fakturamodellen som ska användas, och att köparen om säljaren så begär ska lämna uppgift 

om den totala preliminära skattereduktionen som redan har lämnats. Sist men inte minst 

anges det i byggklausulen att för de fall Skatteverket helt eller delvis avslår en begäran om 

utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av 

arbetskostnaden. 

3.3 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

I detta kapitel (3.3) presenteras regeringens syfte med pågående regelförenklingsarbete 

samt ROT-avdraget och också vilka mål som satts upp gällande dessa. 

3.3.1 Syftet med mindre administrativ börda 

Den svenska regeringen arbetar enligt Utredningen om enklare redovisning (2008) med att 

förenkla redovisningsreglerna för små och medelstora företag. En utgångspunkt för detta 

arbete är att den svenska lagstiftningen inte bör vara mer långtgående än vad som följer av 

EG: s redovisningsdirektiv. De möjligheter till förenklingar och lättnader som EG-direktiven 

medger för de mindre företagen bör i princip utnyttjas fullt ut även i Sverige. 

 

Syftet med regelförenklingen är enligt Utredningen om enklare redovisning (2008) att 

minska företagens administrativa kostnad vilket är viktigt för att öka företagens 

konkurrenskraft och tillväxt. Minskade administrativa kostnader möjliggör ökad 

produktivitet genom att mer resurser kan läggas på kärnverksamheten. Att skapa bra villkor 

för företag har blivit en allt viktigare fråga i många länder och det står även högt på EU: s 

dagordning. Den svenska regeringen har satt upp ett mål om att minska de administrativa 

kostnaderna för företag på grund av de statliga regelverken med 25 % till 2010. Företagens 

administrativa kostnad minskade under 2008 med 4 % jämfört med 2007. 
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3.3.2 Syftet med ROT-avdrag 

Av regeringens proposition (2008/09:178) framkommer att syftet med ROT-avdrag är att 

minska svartarbetet och öka efterfrågan inom byggsektorn. ROT-avdraget innebär en ökad 

möjlighet för privatpersoner att köpa ett arbete istället för att utföra det själv och 

därigenom ökar också individens egna arbetsutbud. Svartarbete har länge varit ett problem 

inom byggsektorn och regeringen antar att en skattereduktion på dessa arbeten kommer att 

omvandla svart arbetskraft till vit, med andra ord arbetet kommer att bli beskattat. 

3.3.2.1 Svartarbete 

Enligt Skatteverkets rapport (2006:4) benämns arbetsinkomster som ska beskattas i Sverige 

men som inte blir det som svartarbete. Allt lagligt arbete ska beskattas enligt 

skattelagsstiftningen och det finns ingen personkrets som är undantagen. 

Skattelagsstiftningen och medborgarnas syn på vad som ska beskattas skiljer sig dock åt. 

Enligt nationalräkenskaperna finns en avvikelse om 115-120 miljarder kronor mellan 

inkomsterna i samhället och hushållens konsumtion, skillnaden indikerar på svartarbete. 

Beloppet kan skatterättsligt beskrivas i termerna av för lågt eller oredovisad lön eller för lågt 

eller oredovisad inkomst av näringsverksamhet. Skatteverket kan genom kontrollmetoder 

påvisa att en mycket stor del av svartarbete finns i små företag. Undersökningar visar att 

etablerade egenföretagare jämförda med löntagare i samma bransch har väsentligt lägre 

vita medianinkomster, företagare har också en levnadsstandard som motsvarar en väsentligt 

högre inkomst än den officiellt redovisade vilket visar sig bland annat vad som gäller 

bostadsstorlek och bilinnehav. Intervjuundersökningar gjorda av Skatteverket visar att 

svartarbete som bygger på att köpare och säljare gjort upp om att priset ska vara svart 

motsvarar ett belopp om 15 miljarder kronor varav 10 miljarder kronor avser svartarbete åt 

hushåll och 5 miljarder kronor avser svartarbete åt företag. Detta motsvarar 1,7 % av den 

totala arbetstiden i Sverige. Allmänt kan sägas att de som utför svartarbete övervägande är 

yngre personer med låg inkomst medan köp av svartarbeten övervägande är personer med 

en hög inkomst och personer som äger sin bostad. 

 

Svartarbetet har ökat under de senare åren. År 1997 gjordes en undersökning av hur utbrett 

svartarbetet var bland befolkningen vilken visade på 11 %. Motsvarande undersökning 2005 

visade på 13 %. Svartarbetet verkar ha ökat bland yngre och tjänstemän. Totalt sett har 32 % 
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av de personer som ingick i Skatteverkets senaste undersökning uppgivit att de någon gång 

under det senaste året köpt någonting som varit svart och andelen kan antas vara ännu 

högre eftersom samtliga inte besvarat frågan och också för att kännedom om vad som utgör 

svartarbete hos vissa kan ha saknats (Skatteverkets rapport 2006:4). 

 

Produktionen i en svart ekonomi är inte lika effektiv som i en vit. En svart ekonomi hämmar 

därför tillväxten i samhället. En stor del av de skatteinkomster som staten får in återförs till 

medborgarna genom transfereringar och bidrag. Dessa transfereringar och bidrag baseras på 

vita arbetsinkomster och därmed kan svarta inkomster för en individ innebära att denne får 

för mycket i bidrag. Med andra ord, samhället betalar bidrag till svartarbetare eftersom de 

officiellt sett kan vara arbetslösa. Svartarbete handlar därför ytterst om förtroendet för 

människor, välfärdssamhället, samhällets institutioner och att regelverken uppfattas som 

rimliga och rättvisa (Skatteverkets rapport 2006:4). 

 

Köpare av svartarbeten ser sig själva som vinnare eftersom priset som ska betalas blir lägre. 

Att köpare av svartarbeten i själva verket är förlorare eftersom garanti på utfört arbete och 

möjlighet till reklamation uteblir ser dessa inte som ett tillräckligt stort problem. Säljare å 

andra sidan ser sig både som vinnare och förlorare. Vinnare genom att pengar går rakt ned i 

fickan och förlorare genom att fritiden minskar. Företag verkar uppfatta att svartarbete är 

något som emellanåt måste göras snarare än att det handlar om ett tillskott i kassan. 

Branschen som sådan ur säljarens synvinkel är en förlorare i och med att svartarbete sätter 

konkurrensen ur spel. Prissättningen inom branschen blir lägre och som exempel nämns att 

måleriarbeten under sommartid alltid blir lägre eftersom svart arbetskraft från bland annat 

Polen finns att tillgå. Svartarbete leder till att samhället förlorar skatt, moms och 

arbetsgivaravgifter (Skatteverkets rapport 2006:4). 

 

Svartarbete är ett samhällsproblem och det gör att staten förlorar pengar. Vita löner utgör 

en större trygghet än svarta samtidigt som ärliga människor får betala mer i skatt än oärliga 

människor (Skatteverkets rapport 2006:4). 
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3.3.2.2 Efterfrågan 

Att studera efterfråga och utbud på en marknad är ett grundläggande och kraftfullt verktyg 

enligt Pindyck och Rubinfeld (2005), vilket kan appliceras på en mängd intressanta och 

viktiga problem. Författarna menar att detta bland annat kan beskriva hur ekonomiska 

förändringar i samhället påverkar efterfrågan på olika marknader. Utan en statlig 

inblandning kommer efterfrågan och utbudet alltid att vara i jämvikt där både priset och den 

totala producerade mängden är bestämd. Vad detta pris eller kvantitet kommer att vara vid 

jämvikt beror på de speciella egenskaperna hos efterfrågan och utbudet. Dessa faktorer 

ändrar sig beroende på hur de bemöter olika ekonomiska aktiviteter. 

 
Figur 3.3, Efterfrågemodell, Egen utveckling av Pindyck och Rubinfelds (2005) modell, Sidan 23 

 

Efterfrågekurvan som oftast har beteckningen ”D” (demand på engelska), visar hur mycket 

konsumenter är villiga att betala för en viss vara. Denna kurva skiftar nedåt då konsumenter 

vanligtvis köper mer av en vara då priset är lägre. Förutom att konsumenterna köper mer av 

en vara när priset blir lägre leder det också till att konsumenter som tidigare inte haft råd nu 

har möjlighet att inhandla denna vara. Dock behöver priset inte alltid vara en påverkande 

faktor för hur efterfrågan utvecklar sig utan det kan även bero på andra faktorer (Pindyck & 

Rubinfeld, 2005). Enligt Perloff (2009) är inkomsten ytterliggare en faktor som kan ha en 

inverkan på efterfrågan. När konsumenters inkomster ökar leder det också till en större 
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efterfråga. Att inkomsten har ökat kan bero på en löneökning eller något slag av bidrag som 

införts. Pindyck och Rubinfeld (2005) beskriver att när en sådan ökning sker skiftar 

efterfrågekurvan åt höger. Skiftningen visar att ju högre inkomst konsumenten har desto 

mer är den villig att konsumera. 

 

Att inkomsten har ökat kan också bero på att konsumenten ifråga har fått en subvention av 

något slag som bidragit till att denne har mer pengar över. Efterfrågekurvan skiftar åt höger 

vilket betyder att konsumenten har mer pengar att konsumera för. 

 

 
Figur 3.4, Egen tolkning av efterfrågemodell efter införande av subvention 

3.4 Införandet av fakturamodellen 

Införandet av fakturamodellen har inneburit en förändring för dem som berörs av ROT-

arbete. I detta kapitel (3.4) definieras vad som menas med förändring och också vad den kan 

innebära för dem som berörs av den. Kapitlet avslutas med en redogörelse för en 

grundläggande faktor som påverkar utfallet och som bör tas i beaktande vid 

förändringsarbeten. 
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3.4.1 Förändring 

Att genomföra en förändring kräver att den eller de som vill förändra något har en förmåga 

att sätta sig in i och förstå varför eventuella negativa reaktioner uppstår, detta för att lyckas 

med förändringen. Ett första steg kan vara att sätta sig in i vad ordet förändring egentligen 

står för. Olsson (1985) menar att förändring är ett samspel mellan förnyelse, utmaning och 

osäkerhet å ena sidan och säkerhet, likhet och identitet å andra sidan. Människor måste 

kunna känna igen sig för att ge sig in på något nytt eller förändra sitt arbetssätt och det är 

därför viktigt att ta hänsyn till och uppmärksamma att de som berörs av en förändring har 

kontakt med utvecklingen och kan känna igen sig. Människor påverkas också av den miljö 

som omger dem och människors sätt att handla och tänka grundas utifrån de normer och 

regler som gäller i de grupper som de tillhör. För att lyckas genomföra en förändring är det 

därför viktigt att förstå dessa normer och regler. 

3.4.2 Motstånd 

Förändringar, såsom införandet av fakturamodellen är exempel på, kan innebära att invanda 

arbetsmönster måste bytas ut. Enligt Ahrenfelt (2001) kommer de som är berörda av en 

förändring att uttrycka ett motstånd. Att upptäcka det som är nytt, att lägga märke till 

olikheter kräver ett mentalt arbete eftersom det går utanför de egna tankemönstren. De 

gamla tankemönstren är välkända och stämmer överens med den upplevda identiteten. 

Kirkpatrick (1985) är inne på samma spår och menar att förändringar ofta är behäftade med 

negativa reaktioner och att en typisk reaktion från en person eller en grupp människor som 

berörs av en förändring ifrågasätter och förstår inte varför den genomförs. Det tycks snarare 

vara så att förändringen uppfattas som ett misstag vilken kostar mer än vad den smakar. 

Ibland kan dessa reaktioner vara befogade, till exempel när personer högre upp i en hierarki 

inte är tillräckligt insatta i vad förändringen kommer att innebära för de personer som 

befinner sig längre ner i hierarkin. Ibland kan den negativa reaktionen bero på att personer 

saknar respekt för eller innehar en negativ inställning till beslutsfattarna vilket gör det svårt 

att se förändringen med objektiva ögon. Kirkpatrick (1985) säger liksom Ahrenfelt (2001) att 

vissa förändringar innebär merarbete för dem som förändringen avser i form av nedlagd tid 

och tankeansträngning. Kirkpatrick (1985) för dock resonemanget vidare och menar att om 

ingen extra belöning utlovas tenderar denna förändring att mottas med skepsis och 

motstånd. Timing är också en viktig aspekt som Kirkpatrick (1985) vill lyfta fram och han 
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menar att den är mycket betydelsefull för vilken acceptans förändringen kommer att få. Om 

förändringen sker i en tid där människor redan har problem kommer den förmodligen att 

mötas av motstånd. 

 

En annan aspekt som förklarar varför negativa reaktioner uppstår till följd av förändringar 

ges av Olsson (1985) som menar att en förändring som arbetats fram av en grupp med större 

makt kan väcka ett starkt gruppmotstånd därför att de som utsätts för förändringen ser sin 

möjlighet att påverka situationen genom att hålla samman. Följaktligen kan motstånd ses 

som en rädsla för att bli kontrollerad eller ytterligare kontrollerad med ytterligare inskränkt 

frihet. Ju mindre upplevd makt människor anser sig ha desto mer hävdar de sina intressen i 

form av motstånd och inte i form av förändringsförslag och konstruktiva handlingar. 

3.4.3 Kommunikation 

Skatteverket har under det senaste året haft flertalet informationsträffar vad som gäller det 

nya systemet med fakturamodellen. Hemsidan tillhandahåller också mycket information som 

rör dessa nya regler. Att information är en viktig del vid införanden av nya system är inte så 

svårt att förstå. Kirkpatrick (1985) använder dock inte ordet information utan istället ordet 

kommunikation. Han menar att kommunikation är så mycket mer än bara ”att berätta”, 

kommunikation är att ”skapa förståelse” för någonting. Om mottagaren inte förstår vad som 

menas så har sändaren misslyckats med att kommunicera. Det är också viktigt att klarlägga 

vilka mottagarna är av informationen. En förändring bör kommuniceras inte bara med dem 

som behöver få veta utan också med dem som vill veta. Det är bättre att överkommunicera 

istället för att underkommunicera. Det är också viktigt att bestämma hur kommunikationen 

ska genomföras. Är en skriven kommunikation bättre än en muntlig? Det beror givetvis på 

situationen, vissa gånger är en skriven kommunikation att föredra framför en muntlig och 

vice versa. Feedback är en viktig del av kommunikationen och Kirkpatrick (1985) menar att 

en bra feedback kan tillföra förändringsprocessen goda idéer vilka inte har uppmärksammats 

tidigare. Dessutom kommer ett mer aktivt deltagande från mottagarna att innebära en 

större acceptans för förändringen. 
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3.4 Analysmodell 

Analysmodellen (figur 3.3) visar att fakturamodellen utgör det fenomen som studeras i 

denna uppsats. Syftet med analysmodellen är att visa hur övriga delar av referensramen 

hänger samman med fakturamodellen och hur de eventuellt kan komma att hamna i konflikt 

med varandra. Den första raden i analysmodellen visar att småföretag gamla som nya 

oavsett näringsgren berörs av fakturamodellen. Studien går bland annat ut på att undersöka 

om dessa hamnar i konflikt med regeringens syfte om att minska den administrativa bördan 

för företag. Den andra raden visar att ROT-avdraget berörs av fakturamodellen och 

eventuellt kan detta hamna i konflikt med regeringens syfte om att minska svartarbetet och 

öka efterfrågan i byggbranschen. Den tredje raden visar att fakturamodellen inneburit en 

förändring. En förändring i sin tur kan enligt teorin leda till ett motstånd hos berörda parter 

och teorin visar att kommunikation utgör en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat 

förändringsarbete. Utifrån ett småföretagarperspektiv handlar den sista raden om att 

undersöka på vilket sätt införandet av fakturamodellen gjordes på ett effektivt sätt. 

 
Figur 3.5, Analysmodell 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomförts. Först görs 

en presentation av småföretagens intervjuer och därefter presenteras intervjuerna med 

redovisningskonsulten Johan Svensson och den rättsliga experten Pia Blank Thörnroos. 

Respondenternas svar har sammanställs utifrån de huvudrubriker som återfinns i 

referensramen. 

4.1 Vikingstads byggtjänst 

Vikingstads byggtjänst är en enskild firma som ägs av Kim Arnell och som också är den enda 

anställda i företaget. Arnell är utbildad inom byggbranschen och har sedan 11 år arbetat 

inom detta. Vikingstads byggtjänst är i huvudsak ett tjänsteföretag som utför allt inom bygg 

men säljer även varor, dock i samband med att tjänster utförs. Omsättningen uppgick till 

cirka 1 miljon kronor under år 2008. Arnell sköter all fakturering inklusive ROT-fakturor som 

utgör cirka 90 % av den totala faktureringen. 

4.1.1 Fakturamodellen 

Arnell ser inga fördelar med det nya systemet med fakturamodellen och han tycker snarare 

att systemet endast har medfört merarbete för småföretagarna. För privatkunder är det till 

fördel då de får sin del avdragen på en gång, men för småföretagarna är det endast till 

nackdel då det administrativa arbetet har påverkats i företaget. Ytterliggare en nackdel med 

systemet är att han till en början fick ligga ute med pengar, men Arnell hävdar dock att det 

har blivit bättre på senare tid. Vidare tror han att när flera entreprenörer är inblandade på 

ett och samma jobb kan det finns en risk att det kan uppstå problem, men han själv har ännu 

inte varit med om detta. Han tycker även att det finns en fallgrop med fakturamodellen och 

det är att företag alltid tar en risk med att ligga ute med pengar, och om kunden i fråga inte 

har rätt till avdraget kan det bli besvärligt för företaget. Arnell vet inte om den nya 

fakturamodellen verkar för bedrägerier men misstänker att det finns många som ser sina 

chanser att genomföra bedrägerier. Han anser att alla är vinnare till en viss grad i det nya 

systemet, dock har företagen fått för stort ansvar. Han tycker att det borde vara kundens 

ansvar att sköta allt som har med ROT-avdraget att göra då det ligger i deras intresse att få 
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avdrag. Arnell tycker därför att det skulle underlätta för alla småföretagare om systemet var 

uppbyggt som innan, då kunden själv fick ansöka om ROT-avdrag. 

 

Enligt Arnell så fungerar det bra med de blanketter som företagen använder när de skall 

begära utbetalning från Skatteverket men han skulle föredra att detta system gick över till 

Internet, vilket är ett förslag från Skatteverkets sida just nu. I nuläget ska dokumenten 

skickas per post och det skall skrivas ut blanketter vilket skapar merarbete för företaget. 

Utbetalningarna från Skatteverket har fungerat bra enligt Arnell men på senare tid har det 

blivit sämre då en utbetalning kommit in till företaget efter cirka 30 dagar från att blanketten 

skickats in, enligt Skatteverket ska pengarna ha kommit in efter cirka 10 dagar. 

 

Arnell hade tidigare inte sett "checklistan" som branschen tagit fram för att underlätta för 

företag att undvika vanliga fällor med den nya fakturamodellen, men kunde dock uttala sig i 

dessa punkter. Arnell såg inga problem med den första punkten vilken handlade om att 

företag bör upprätta skriftliga avtal med sina kunder. Att begära en kopia på blanketten där 

uppgifter om hur mycket ROT-avdrag kunden har utnyttjat har heller inte varit något 

problem enligt Arnell då han alltid har fått det från kunden när han begärt det. 

Tilläggsklausulen som Sveriges byggindustrier har tagit fram använder han i sitt arbete och 

tycker det fungerar bra. Att vara extra tydlig med att det är kundens ansvar att denne 

uppfyller villkoren för att få ROT-avdrag ser han inte som ett större problem då de flesta är 

införstådda med vad som gäller. När det är flera ägare så ska dessa anges i avtalet, och detta 

har fungerat bra. Ingen förändring vad som gäller att se över faktureringstillfällen under 

uppdraget samt betalningstider har gjorts. Enligt Arnell har 10 dagar som betalningsvillkor 

alltid gällt för samtliga kunder, även innan det nya systemet infördes. 

4.1.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

”Det nya systemet med fakturamodellen har lett till att mitt administrativa arbete har 

påverkats då jag fått byta faktureringsprogram samtidigt som faktureringen har ökat med 

cirka en timme per faktureringstillfälle.” 

Kim Arnell 
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Arnell berättar att han sedan införandet av fakturamodellen har fått byta 

faktureringsprogram för att kunna fakturera ROT-avdrag. Förutom detta har även hans 

administrativa arbete ökat då han tidsmässigt fått öka faktureringen med cirka en timma. 

Arnell tycker att fakturamodellen har gynnat sitt syfte med ROT-avdraget vilket är att minska 

svartarbetet och öka efterfrågan inom byggsektorn. Han uppskattar att det inte förekommer 

lika mycket svartarbete som tidigare inom byggbranschen. Efterfrågan hos Arnell har oftast 

varit stor men det märks att den har ökat då han fått tacka nej till vissa arbeten. För Arnell 

spelar det ingen roll om tjänsten han utför är "ROT-jobb" eller inte. 

4.1.3 Införandet av fakturamodellen 

Enligt Arnell har informationen från Skatteverket inte fungerat särskilt bra, varken till 

småföretag eller till privatpersoner men kanske framförallt till privatpersoner. Vid 

informationsträffarna som Skatteverket anordnade har han, liksom andra småföretag, varit 

lite "småirriterad" över att de frågor som alla ville ha svar på inte kunde besvaras av 

Skatteverket. Arnell hävdar att Skatteverket själva inte visste svaret på dem. Detta har lett 

till att Arnell och även andra småföretag tagit på sig ansvaret att ge information till kunder. 

 

Hans inställning till fakturamodellen har ändrats då han från början antog att det skulle vara 

besvärligare än vad det egentligen var. Detta beror enligt honom på att systemet var nytt 

och att han inte förstod hur det skulle fungera. Förutom att det administrativa arbetet har 

ökat så har det dock gått över förväntan och systemet i sig fungerar bra enligt Arnell. 

4.2 P. Sahlin Bygg AB 

P. Sahlin bygg AB ägs av Peter Sahlin och han har fyra anställda på företaget. Sahlin har 

studerat bygg på gymnasienivå och har sedan 1986 jobbat inom byggbranschen. Företaget är 

ett tjänsteföretag där de främst bygger hus, gör renoveringar av uterum et cetera. 

Omsättningen var cirka 5 miljoner kronor under år 2008. Sahlin sköter all fakturering i 

företaget inklusive ROT-fakturor. 
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4.2.1 Fakturamodellen 

Sahlin anser att det nya systemet endast har medfört fördelar för privatpersoner, speciellt 

nu när det har varit lågkonjunktur. För småföretagarna är systemet inte lika fördelaktigt 

menar han då det leder till merarbete. 

 

Så länge blanketterna om utbetalning fylls i på rätt sätt påverkas inte likviditeten nämnvärt. 

Vid ett tillfälle glömde Sahlin att fylla i en fastighetsbeteckning på en fastighet som skulle 

renoveras vilket ledde till att det tog längre tid att få utbetalningen från Skatteverket. Enligt 

Sahlin så finns det en fallgrop med fakturamodellen och det är om kunden ifråga inte blir 

nöjd med arbetet. I de fall kunden inte blir nöjd finns det en risk att processen drar iväg och 

företaget får vänta med betalningen. Sahlin anser att det fungerar bra på de jobb som fler 

entreprenörer är inblandade i och det har hittills inte inneburit några problem för honom. 

Att erbjuda hela kostnaden som arbetskostnad, en form av bedrägeri, skulle inte fungera för 

Sahlin eftersom lagret med material i balansräkningen då skulle växa vilket revisorn skulle 

uppmärksamma och underkänna för eller senare. Sahlin anser att fakturamodellen gjort alla 

till vinnare, både privatpersoner och företag. Systemet kommer dessutom mycket lägligt 

med tanke på rådande lågkonjunktur. 

 

Sahlin tycker att blanketterna fungerar bra och att utbetalningarna i de flesta fall kommit i 

rätt tid från Skatteverket. 

 

Branschens ”checklista” kände Sahlin till och han hade vissa åsikter. Att ha skriftliga avtal 

tycker han har fungerat bra då han samtidigt kunnat fråga om kundens personnummer, 

något som han tidigare gärna inte gjorde då det kunde uppfattas som integritetskränkande. 

Genom att fråga kunden om dennes personnummer blir det enklare för honom att 

kontrollera kunden och därmed känns samarbetet med kunden säkrare. Att fråga efter en 

kopia på den blankett som visar hur mycket kunden i fråga har utnyttjat av ROT-avdraget har 

inte varit något problem för Sahlin då han främst arbetar åt personer som han känner. 

Branschens tilläggsklausul känner Sahlin till men han använder den inte för tillfället. Han ser 

inga problem med att vara tydlig gällande de krav som kunderna måste uppfylla för att få 

ROT-avdrag och han tycker att de flesta kunder är medvetna om hur systemet fungerar. I de 
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fall där kunderna inte är lika insatta med vad som gäller informerar Sahlin om detta. 

Kundernas betalningsvillkor har hos Sahlin alltid varit 10 dagar, vilket han tycker har fungerat 

bra. Kontorstiden har som tidigare nämnts ökat till följd av att Sahlin idag måste kontrollera 

att Skatteverket betalar ut de belopp som företaget begärt för diverse ROT-arbeten. 

4.2.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

Sahlin berättar att fakturamodellen har gjort att hans administrativa arbete har ökat. 

Tidigare kunde faktureringen pågå i en halvtimme medan han nu behöver arbeta en hel kväll 

på grund av allt merarbete till följd av det nya systemet. Dock anser han att syftet med att 

öka efterfrågan gynnas av fakturamodellen, speciellt när det varit lågkonjunktur och 

byggarbetarna har fått mer att göra. Hos Sahlin har efterfrågan alltid varit hög varför han 

inte har märkt av någon större förändring. Han anser dock att Skatteverket har misslyckats 

med sitt syfte att minska svartarbetet genom införandet av regeln om att privatpersoner 

endast får använda ROT-avdrag på hus som är äldre än 5 år. Han uppfattar att 

privatpersoner som bygger nya hus vill passa på att bygga till lite extra, i form av till exempel 

ett uterum, samtidigt som själva husbyggnationen. Oftast är det dem som har byggt nya hus 

som också vill investera, men då regeln sätter stopp för dem att använda ROT-avdraget kan 

det leda till att svartarbete anlitas. 

 

”Skatteverket har lyckats med att öka efterfrågan inom byggbranschen men misslyckats med 

att minska svartarbetet genom att införa regeln om att husen måste vara minst fem år 

gamla för att kunden ifråga ska ha rätt att nyttja sitt ROT-avdrag.” 

Peter Sahlin 

 

För Sahlin har det ingen betydelse om arbetet han skall utföra är ett ROT-jobb eller inte. Han 

tror däremot att yrken som bland annat rörmokare är av en annan åsikt. En rörmokare har 

fler ”småjobb”, kanske fem varje dag och ROT-arbeten skapar oändligt mycket 

pappersarbete för dessa. Skulle hans företag ha gått sämre hade han tagit emot fler ROT-

jobb. 
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4.2.3 Införandet av fakturamodellen 

Sahlin tycker att informationen från Skatteverket har fungerat bra. Han tror dock att 

kunderna har fått mer information från media än från Skatteverket. Själv påpekar han att 

han har sin revisor att vända sig till vid eventuella frågor kring ROT-avdrag. 

 

Sahlins inställning till fakturamodellen har inte ändrats sedan dess införande, det är såsom 

han trott att det skulle bli. 

4.3 Roxenbyggarna AB 

Roxenbyggarna AB ägs av Gustav Johnsson och hans äldre bror. Johnsson gick den 

samhällsvetenskapliga linjen på gymnasienivå men blev till slut, för åtta år sen, snickare efter 

att ha arbetat som snickare under alla lov under gymnasietiden. Företaget har en anställd 

och under år 2008 uppgick omsättningen till cirka 5,5 miljoner kronor. Företaget är ett 

tjänsteföretag och erbjuder bland annat tillbyggnation, renovering och även nybyggnation. 

Johnsson sköter all fakturering inom företaget vilket han gjort hela tiden. ROT-fakturorna 

utgör hälften av företagets fakturor. 

4.3.1 Fakturamodellen 

Enligt Johnsson är fördelarna med det nya systemet att det har blivit mer arbete för 

företagen, inklusive dem själva. Nackdelarna anser han är att det har blivit mer 

administrativt arbete vilket gör det väldigt krångligt för dem. Eftersom han inte jobbar 100 % 

på kontoret blir det svårt att sätta sig in i allt. Dock kan han inte påstå att det är övervägande 

nackdelar då det blivit mer arbete för dem. Han tycker inte att likviditeten i företaget har 

påverkats nämnvärt sedan systemet infördes men vid ett tillfälle blev en faktura om 100 000 

kronor försenad eftersom blanketten fyllts i på fel sätt. Johnsson tror att detta skulle kunna 

vara förödande för ett nystartat företag. 

 

”Hade vi varit ett nystartat företag så vet jag inte om vi hade klarat oss, det hade nog blivit 

förödande” 

Gustav Johnsson 
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När det är flera entreprenörer inblandade på ett och samma arbete har det aldrig uppstått 

några problem för Johnsson, oftast har de dessutom totalentreprenad. Ur 

bedrägerisynpunkt tror han att fakturamodellen kan verka för bedrägerier. Speciellt när det 

är större företag tror han att det finns folk som kan erbjuda hela kostnaden som 

arbetskostnad. Johnsson ser inga fallgropar med det nya systemet. Han tror att vinnarna 

överlag är både kunder och småföretag där kunderna får betala mindre för tjänsterna och 

småföretagen får mer arbete. 

 

Blanketten som skall användas vid begäran om utbetalning fungerar bra tycker Johnsson och 

det finns tydliga exempel på hur blanketten skall fyllas i. Utbetalningarna från Skatteverket 

har fungerat bra bortsett från de fakturor som uppgick till cirka 100 000 kronor. 

 

Förlorarna i detta system tror han är de nystartade företag där likviditet ofta är en bristvara. 

Om pengarna från Skatteverket inte kommer i tid så kan det bli otäckt för nystartade företag 

vilka kan halka efter med flera tusentals kronor. 

 

Johnsson kände sedan tidigare inte till ”checklistan” som branschen tagit fram men kunde 

uttala sig i dessa punkter. Enligt honom har det fungerat bra med skriftliga avtal som är den 

första punkten på denna checklista. Att småföretagen kan begära en kopia från kunden på 

hur mycket de har utnyttjat av ROT-avdraget kände Johnsson inte till då han tidigare hade 

hört att det inte gick att begära en sådan kopia. Tilläggsklausulen som svensk byggindustri 

tagit fram använder sig inte Roxenbyggarna av och han kan därför inte uttala sig om det 

skulle vara någon svårighet med den. Att vara extra tydlig med att det är kundens ansvar att 

denne uppfyller villkoren för ROT-avdrag har inte inneburit några problem då det följer med 

anvisningar om detta i det avtal som företaget skickar till kunden. Det har inte heller varit 

problem vad som gäller flera ägare och att dessa ska anges i avtalen i sådana fall. Johnsson 

har behövt se över faktureringstillfällena och betalningstiderna. Tidigare så fick kunderna 

betala inom 30 dagar men detta har ändrats till 10 dagar på grund av fakturamodellen och 

dess system. 
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4.3.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

Johnsson tror att fakturamodellen har påverkat det administrativa arbetet med den dubbla 

tiden och det har lett till att ytterligare en person blivit anställd i företaget. Enligt Johnsson 

så gynnar fakturamodellen dess syfte med minskat svartarbete och ökad efterfråga. När det 

gäller svartarbete så tror han att detta inte förekommer längre då det är billigare att välja 

vita jobb framför svarta. Tidigare fanns det kunder som frågade om det fanns någon 

möjlighet att betala svart för arbetet men nu är det inte längre aktuellt från kundernas sida. 

Efterfrågan har definitivt ökat anser Johnsson. 

 

Om Johnsson fick välja mellan ett ROT-jobb och ett "vanligt jobb" skulle han föredra det 

”vanliga” med tanke på det administrativa arbete som uppstår med ett ROT-arbete. Han 

påpekar att de har funderat på att ta betalt för faktureringstid men det är något som ännu 

har trätt i kraft. 

4.3.3 Införandet av fakturamodellen 

Johnsson anser att informationen från Skatteverket har fungerat bra. Han tycker också att 

det är positivt med de exempel på Skatteverkets hemsida som visar hur faktureringen med 

ROT-avdrag skall gå till. Dock har han fått intrycket av att kunderna inte är lika medvetna om 

vad som gäller och han hänvisar dem i så fall till Skatteverket innan de kan genomföra 

tjänsten. 

 

Inställningen till fakturamodellen har inte ändrats från införandet och han tycker att det har 

blivit som han väntat sig att det skulle bli. Johnsson anser att systemet borde vara uppbyggt 

som det var tidigare då kunden i fråga fick ansöka om skattereducering från Skatteverket. 

4.4 Berga VVS AB 

Berga VVS AB är ett aktiebolag som ägs av Peter Nilsson. Han är den enda anställde i 

företaget. Tjänster som utförs är VVS service, badrumsrenoveringar, nybyggnation av villor 

med mera. Nilsson sköter all fakturering inom företaget. ROT-fakturor utgör ca 50 % av alla 

fakturor. Omsättningen uppgick till cirka 1,5 miljoner kronor under år 2008. 
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4.4.1 Fakturamodellen 

Enligt Nilsson ser han inga fördelar med fakturamodellen. Nackdelarna är att ligga ute med 

pengar och att inte kunna veta om kunden betalar skatt eller om den äger sin bostad. Den 

största nackdelen är dock det extra skrivbordsarbete som tillkommer. Likviditeten har inte 

påverkats nämnvärt i hans företag och ur bedrägerisynpunkt tror han att fakturamodellen 

kan gynna bedrägerier då oseriösa företag kan skicka ansökningar för arbeten som inte är 

utförda. Nilsson har inga vidare synpunkter över eventuella fallgropar som kan finnas med 

fakturamodellen. Vinnarna i detta system anser han är både företag och privatpersoner. 

 

Skatteverkets hantering gentemot småföretagarna har varit skapligt bra tycker Nilsson när 

det gäller utbetalningarna och blanketterna. Dock berättar han att hans första ansökan 

fastnade hos Skatteverket då han skrev fel på grund av en, som han beskriver det, ”luddig" 

instruktion. När han sedan ringt till Skatteverket för att fråga vad som hänt fick han beskedet 

att det blivit fel i ansökan och att han var tvungen att skicka en ny. Han tycker därför att 

Skatteverket har varit dåliga med att informera småföretagarna när det uppstått problem 

med ansökningarna. Om han inte skulle ha ringt så hade han med största sannolikhet fått 

vänta väldigt länge på utbetalningen menar han. 

 

”Jag fyllde i blanketten på fel sätt och jag fick aldrig någon information från Skatteverket, så 

jag fick ringa upp dem istället. Om jag inte hade ringt hade jag utan tvekan fått vänta väldigt 

länge på mina pengar”. 

Peter Nilsson 

 

Enligt Nilsson så fungerar checklistan bra i samtliga av punkterna, och därför ser han inga 

problem med denna. 

4.4.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

Fakturamodellen har påverkat Nilssons administrativa arbete då han fick köpa ett nytt 

faktureringsprogram för att kunna skriva ROT-fakturor. Han tycker också att det är krångligt 

att använda det nya systemet då varje faktura tar väldigt långt tid och alla ansökningar som 

ska skickas med. Eftersom Nilssons tjänster ibland kan pågå i cirka 1-2 timmar, till exempel 

då en wc eller blandaren ska bytas, kan det bli 5-6 arbeten per dag och då blir det många 
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ROT-fakturor och ansökningar som ska skickas. Nilsson tror att svartarbete skulle minska om 

kunden själv fick ansöka om ROT-avdrag, det vill säga, om systemet hade varit som tidigare. 

För övrigt har han inte märkt någon större skillnad i efterfrågan vad som gäller det nya 

systemet. Han påpekar även att han tror att det vore bättre om det fanns en undre gräns på 

cirka 3000 kr i arbetskostnad för att kunna få ROT-avdrag. 

4.4.3 Införandet av fakturamodellen 

Nilsson tycker att informationen har varit ganska bra från Skatteverkets sida men tror inte 

att de själva visste hur det skulle fungera från början. Han hävdar att Skatteverket blivit 

bättre på att ge information. Nilssons inställning har inte ändrats sedan införandet av 

fakturamodellen. 

4.5 Ulf Lindells målerifirma 

Ulf Lindell driver en målerifirma med en anställd. Lindell har gått en 4-årig byggutbildning 

och har sedan 22 år arbetat som egen företagare. Företaget är ett tjänsteföretag som 

erbjuder måleri av hus, tapetsering, renovering, samt allt inom traditionell måleri, både 

invändigt och utvändigt. Omsättningen år 2008 uppgick till cirka en halv miljon kronor. Det 

totala antalet fakturor per år uppgår till 25-30 stycken varav cirka 50-60 % utgör fakturor 

som avser ROT-avdrag. Lindell har dock slutat att fakturera dels på grund av det nya 

systemet med ROT-avdraget. Istället har han anlitat en revisor som gör dessa och som 

samtidigt har program för att utgöra ROT-avdrag i faktureringen, något som Lindell inte hade 

möjlighet till. 

 

”Jag slutade sköta företagets fakturor för cirka fyra månader sedan, till viss del på grund av 

ROT-avdraget, då jag inte hade ett datorprogram som stödde ROT-avdrag”  

Ulf Lindell 

4.5.1 Fakturamodellen 

Lindell har inga direkta synpunkter på det nya systemet förutom att det har fungerat bra ur 

hans synvinkel. Likviditeten har påverkats positivt då företaget har mer pengar att röra sig 

med sedan fakturamodellen införts, detta eftersom efterfrågan ökat. Enligt Lindell har det 

inte inneburit några problem när fler entreprenörer varit inblandade på ett och samma 
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byggarbete och när det kommer till bedrägerier så har Lindell hört talas om att det 

förekommer vissa firmor som erbjuder hela kostnaden som arbetskostnad. Vidare ser han 

inga större fallgropar med den nya fakturamodellen. Han anser att alla är vinnare i detta 

system, alla småföretagare som får mer arbete, alla kunder som får betala mindre för 

arbetet samt staten. 

 

Utbetalningsblanketterna och utbetalningarna från Skatteverket har fungerat bra då 

blanketterna är lätta att fylla i och utbetalningarna alltid varit inne på hans konto inom två 

veckor. 

 

Lindell kände inte till ”checklistan” som branschen tagit fram men kunde dock uttala sig i 

dessa punkter. Att ha skriftliga avtal är något som han alltid har när han utför tjänster. Att 

säljaren kan begära en kopia från Skatteverket om hur mycket ROT-avdrag som kunden i 

fråga har utnyttjat kände han till men han har aldrig begärt någon sådan utan ber istället 

kunden att kontrollera hur mycket ROT-avdrag som denne har rätt till. Branschens 

tilläggsklausul kände Lindell inte till. Att vara noggrann med att det är kundens ansvar att 

denne uppfyller kraven för att få ROT-avdrag är något som han alltid är noggrann med samt 

när det är flera ägare till ett hus har det alltid fungerat med att skriva in dessa i avtalet. 

Faktureringstiden har påverkats då Lindell tidigare hade 30 dagars betalningstid för 

kunderna. Nu får kunderna istället betala inom 10 dagar då det ibland kan ta upp emot två 

veckor innan Lindell får resterande belopp från Skatteverket. 

4.5.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

Fakturamodellen har påverkat det administrativa arbetet i liten grad då han nu får skicka in 

en extra blankett till Skatteverket. Lindell tror att fakturamodellen har gynnat sitt syfte med 

att öka efterfrågan samt att svartarbetet har minskat. Det nya systemet har skapat mer 

arbete samtidigt som svartarbete längre inte efterfrågas, något som Lindell tycker är bra 

eftersom detta inte ligger till grund för hans pension. 
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4.5.3 Införandet av fakturamodellen 

Informationen från Skatteverket var lite ”luddig” som Lindell beskriver det men på senare tid 

har den blivit mer tydlig. Nu känner han till det mesta vad som gäller kundens 

uppfyllningskrav och så vidare. 

 

Hans inställning till det nya systemet har ändrats då han i börjar var emot systemet eftersom 

det skulle kräva merarbete, bland annat de extra blanketterna som skulle skickas in till 

Skatteverket. Dock har det fungerat bra. 

4.6 Intervju med Johan Svensson 

Johan Svensson arbetar som redovisningskonsult på IRB redovisning i Linköping. Han har gått 

en 3-årig ekonomisk utbildning och har sedan 15 år tillbaka arbetat som redovisningskonsult. 

På byrån är de för tillfället två anställda. Svensson arbetar med löpande redovisning, löner, 

bokslut, årsredovisningar för små och medelstora företag. Byrån har ungefär 60 kunder 

varav cirka 10 kunder utför ROT-jobb. 

4.6.1 Fakturamodellen 

Enligt Svensson är fördelarna med den nya fakturamodellen att kunderna får sitt 

skatteavdrag direkt vid betalningen. Nackdelen med systemet är att småföretagen får mer 

pappersarbete. Han har inga synpunkter vad som gäller kontot 1513 som är kundfodringar 

för ROT-avdrag förutom att vissa programleverantörer inte har lagt in kontonumret och då 

får företagen själva lägga in det. Enligt reglerna får småföretagen inte ha någon fordran på 

Skatteverket förrän kunden ifråga har betalt sin faktura. Han anser att detta inte är någon 

fordran på Skatteverket eftersom fakturan är utställd på privatpersonen och inte på 

Skatteverket. Vidare påpekar han att om det tar tid för småföretagen att få sina pengar från 

Skatteverket så är det ett senare problem vid bedömning om osäkra fordringar. 

 

Likviditeten hos småföretagen kan påverkas i viss mån men om blanketterna fylls i på rätt 

sätt ska den inte behöva påverkas i så hög grad. När det är flera entreprenörer inblandade 

på ett arbete finns det en risk att det kan uppstå problem men Svensson tror att de flesta 

småföretag skickar en faktura med tillkommande utgifter för underleverantörerna och 

därför tror han inte att det uppstår några problem. Ur bedrägerisynpunkt tror han att så 
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länge det finns oseriösa företag och privatpersoner kommer bedrägerier också att finnas. 

Enligt Svensson så finns det en fallgrop med den nya fakturamodellen, vilken är de 

blanketter som skall fyllas i vid en begäran om utbetalning från Skatteverket. Om 

småföretagen fyller i blanketten på fel sätt kan det leda till att det tar väldigt lång tid tills de 

får sina pengar från Skatteverket. 

 

Han tycker att vinnarna i detta system är småföretagen som fått mer arbete sen införandet 

av det nya systemet. Förlorarna är de privatpersoner som inte tjänar tillräckligt mycket för 

att kunna utnyttja det totala ROT-avdraget. 

 

Svensson tror också att utbetalningarna och blanketterna fungerar bra så länge blanketterna 

fylls i på rätt sätt av småföretagen. 

 

Svensson känner till ”checklistan” och anser att den fungerar utan större problem. Det finns 

vissa faktureringsprogram som redan har denna funktion och när det gäller skriftliga avtal så 

anser Svensson att småföretagen alltid ska ha skriftliga avtal för att undgå problem. 

4.6.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

Svensson vet inte exakt hur mycket den administrativa bördan har ökat för småföretag men 

uppskattar att det kan ta cirka tre timmar extra för småföretagen med faktureringen sedan 

den nya fakturamodellen infördes. Därmed anser Svensson att fakturamodellen inte går i 

linje med Riksdagens beslut om enklare redovisning eftersom det istället har blivit svårare 

för småföretagen i och med fakturamodellen. 

 

Fakturamodellen varken gynnar eller missgynnar syftet med ROT-avdrag anser Svensson. 

Detta beror på att oseriösa företag och oseriösa privatpersoner alltid finner nya sätt att 

komma runt problem. Till sist så tror Svensson att det spelar roll för småföretagen om det är 

ett ROT-jobb som skall utföras eller inte till följd av den administrativa bördan. 



- Empiri - 

 49 

4.6.3 Införandet av fakturamodellen 

Svensson anser att informationen kring införandet av fakturamodellen har fungerat bra från 

Skatteverket sida. Dock kan han tycka att informationen till privatpersoner inte fungerat lika 

bra då många privatpersoner tror att de kan få det maximala avdraget. 

 

Svenssons inställning kring fakturamodellen har inte ändrats sedan införandet och han tror 

inte att fakturamodellen hade kunnat genomföras på ett effektivare sätt. 

4.7 Intervju med Pia Blank Thörnroos 

Pia Blank Thörnroos arbetar som rättlig expert på Skatteverkets huvudkontor sedan år 2004. 

Hon är ansvarig för den rättsliga styrningen inom tjänstebeskattning, sociala avgifter, F-skatt 

och skattereduktion för husarbete, det vill säga, ROT-avdrag. 

4.7.1 Fakturamodellen 

Enligt Thörnroos är fördelarna med fakturamodellen att kunden får sitt avdrag direkt vid 

köpet. Ytterliggare en fördel med systemet är att de arbeten som säljs i fakturamodellen blir 

vita eftersom utföraren själv löpande under året anmäler till Skatteverket hur stor ersättning 

för arbetet som han har fått. Den enda nackdelen med detta system är enligt Thörnroos att 

företagaren får en ökad administrativ börda. 

 

Likviditetsproblem som kan uppstå i samband med detta system skall inte behöva 

förekomma enligt Thörnroos så länge småföretagaren fyller i blanketten på rätt sätt. Ur 

bedrägerisynpunkt tycker hon att alla system har sina svagheter. Hon berättar vidare att 

fakturamodellen har likheter med momssystemet, det vill säga, företagaren begär pengar 

och visar underlag efter förfrågan från Skatteverket. Fakturamodellen ger Skatteverket goda 

möjligheter att löpande under året följa upp företag vilket motverkar svarta inkomster. När 

det gäller bedrägerier är fakturamodellen varken bättre eller sämre än andra alternativ 

påpekar Thörnroos. Hon tycker att det är bra att alla kan nyttja skattesubventionen även om 

det inte blir till det högsta beloppet. Hon anser att den största fallgropen med 

fakturamodellen är att den drabbar de privatpersoner som köper tjänster till halva priset och 

som tror att de kan nyttja det fulla ROT-avdraget men där det visar sig att bara en del av 
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avdraget får göras. Detta leder till kvarskatt vilket kan få mycket olyckliga konsekvenser 

menar Thörnroos. 

 

Förloraren i det nya systemet är de personer som inte har kontroll över sin ekonomi och som 

köper husarbete i tron om att skatten räcker till för reduktionen. Thörnroos påpekar att 

fakturamodellen kräver att privatpersoner har kontroll på sin ekonomi och den kräver också 

att köparen och säljaren har avtal som reglerar de olika situationerna som kan uppkomma. 

 

Vidare berättar Thörnroos att skatteavdrag för hushållstjänster kommer sist i 

avräkningsordningen vad som gäller skattereduktion. I inkomstskattelagen finns vidare 

beskrivning om den avräkningsordning som gäller, vilket tidigare presenterats. ROT-avdraget 

kan ibland inte göras på grund av turordningsreglerna och detta beror bland annat på att 

skattereduktion för allmän pensionsavgift och jobbskatteavdrag är reformer som berör alla 

som arbetar, till skillnad från husavdraget menar Thörnroos. 

 

Blanketten som används vid begäran om utbetalning tycker Thörnroos är bra då den är lätt 

att fylla i. Hanteringen underlättas också av att inga fakturakopior behöver bifogas. Trots 

detta blir det en hel del fel och Thörnroos uppger att cirka 20 % av alla blanketter som 

företagen skickat in innehåller fel såsom fel uppgiven fastighetsbeteckning, personnummer 

samt fel vad som gäller begärt utbetalningsbelopp. För att minska dessa fel berättar hon att 

från och med den 1 januari 2010 kommer Skatteverket att starta en e-tjänst och då tror hon 

att antalet fel kommer att minska. Utbetalningstiden om 10 dagar har fungerat bra enligt 

Thörnroos i de fall där inga fel förekommit. 

 

Thörnroos tycker att det är bra att branschen tagit fram en ”checklista” och ser inga problem 

med dessa punkter. 

4.7.2 Regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-avdrag 

Thörnroos anser att företagen fått en ökad administrativ börda, en ökad administrativ 

kostnad, eftersom det är företagen som måste begära utbetalning. Hon berättar att en del 

småföretagare inte tycker om att ligga ute med pengar medan andra tycker det är bra att 

fakturamodellen har införts eftersom modellen sanerar branschen. Thörnroos anser att 
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fakturamodellen gynnar sitt syfte eftersom företagen löpande redovisar sina inkomster till 

Skatteverket. Dessa uppgifter kan Skatteverket använda sig av vid andra kontroller som de 

genomför. 

4.7.3 Införandet av fakturamodellen 

Enligt Thörnroos har Skatteverket sedan den 8 december 2008 kontinuerligt arbetat med 

information via webben genom att skicka ut pressmeddelanden där de informerat om 

fakturamodellen och dess system. Thörnroos anser att det är mycket att hålla reda på och 

utifrån den enskilde köparen eller företagaren kan reglerna uppfattas som krångliga. 

Thörnroos berättar att Skatteverket arbetat kontinuerligt med att klargöra vilka arbeten som 

ger rätt till skattereduktion och vilka som inte gör det, och där anser hon att de har nått ut 

med Skatteverkets budskap. Thörnroos påpekar att hon blir allt mer övertygad om att 

fakturamodellen är en bra modell, främst för att minska svartarbetet. 

4.8 Sammanfattning av empiri 

I denna studie har sju intervjuer genomförts varav fem med småföretagare. Dessa är 

Vikingstads byggtjänst, P. Sahlin Bygg AB, Roxenbyggarna AB, Berga VVS och Ulf Lindells 

målerifirma. En intervju har genomförts med redovisningskonsulten Johan Svensson samt en 

intervju med den rättsliga experten Pia Blank Thörnroos. Intervjufrågorna låg under teman 

vilka var: fakturamodellen, regeringens syfte gällande mindre administrativ börda och ROT-

avdrag samt införandet av fakturamodellen. 

 

Gemensamma drag för samtliga respondenter var att fakturamodellen är till fördel för 

privatkunder då de får sin skattereduktion direkt vid köpet. Systemet är dock till nackdel för 

småföretag då fakturamodellen bidragit till ett ökat administrativt arbete. Vissa småföretag 

har fått öka faktureringen med den dubbla tiden jämfört med tidigare. Att behöva ligga ute 

med pengar i väntan på att Skatteverket ska betala ut pengar är också en synpunkt som har 

lyfts fram som negativ då det kan ta väldigt lång tid innan pengarna erhålls av företaget. 

Detta har påverkat det administrativa arbetet eftersom utbetalningarna måste följas upp på 

ett sätt som tidigare inte behövdes. De flesta respondenter håller dock för sannolikt att 

utbetalningstiden förbättrats jämfört med hur det sett ut tidigare. 
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Blanketterna som skall fyllas i vid begäran om utbetalning har fungerat bra, så länge 

personen ifråga fyllt i blanketten på rätt sätt. ”Checklistan” som branschen tagit fram var det 

inte många som kände till men de flesta respondenter tyckte att de punkter som togs upp i 

handlingen fungerade bra. En aspekt som lyfts fram och som berör ”checklistan” är att vissa 

företag fått korta ner betalningsvillkoren från 30 dagar till 10 dagar i och med att 

utbetalningen från Skatteverket kan dröja. 

 

De flesta respondenterna anser att fakturamodellen gynnat sitt syfte med att minska 

svartarbetet samt öka efterfråga inom byggsektorn. Småföretagen berättar att svartarbete 

inte längre efterfrågas av kunderna. Positiva effekter av det nya systemet är att det har 

skapat mer arbete. De flesta småföretagen i denna studie har dock alltid haft mycket arbete 

varför de inte märkt av den ökade efterfrågan i så stor omfattning, dock kan de se en ökning 

sedan införandet av fakturamodellen. Johan tycker att fakturamodellen varken gynnat eller 

missgynnat sitt syfte med svartarbete då han tror att oseriösa personer och oseriösa företag 

alltid kommer runt problemet. Pia Blank Thörnroos håller med småföretagarna om att 

svartarbetet minskar eftersom företagen löpande redovisar sina tjänster för Skatteverket i 

samband med begäran om utbetalning för ROT-avdrag. 

 

Skatteverkets hantering gällande det nya systemet har fungerat bättre på senare tid enligt 

de flesta respondenter, dock har det påpekats att informationen i samband med införandet 

inte varit tillfredställande. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av referensramen. 

Den första delen av analysen (5.1) behandlar regeringens målsättning om en mindre 

administrativ börda kontra hur företag efter införandet av fakturamodellen uppfattar den 

administrativa bördan. Den andra delen (5.2) analyserar i vilken utsträckning 

fakturamodellen lever upp till syftet med ROT-avdraget. Den sista delen (5.3) tar fasta på hur 

införandet av fakturamodellen gjordes och om införandet var i linje med de teorier som finns 

om förändringsarbete. 

5.1 Administrativ börda 

Enligt Statens offentliga utredningar (2008:67) arbetar den svenska regeringen med att 

förenkla redovisningsreglerna för små och medelstora företag. Syftet med detta arbete är 

att minska den administrativa kostnaden för att stärka företags konkurrenskraft och tillväxt. 

Småföretag är enligt företagarförbundet en viktig arbetsgivare i Sverige och under år 2008 

var andelen småföretag hela 96 % av alla företag. Det är också i småföretag som flest antal 

nya jobb har skapats under de senaste åren. Då småföretag är en så betydande del av 

samhället är det förståeligt att regeringen arbetar för att skapa goda förutsättningar för 

dessa att verka inom. Respondenterna är eniga om att det administrativa arbetet har ökat 

avsevärt i och med fakturamodellen. Det extra arbetet har för Nilsson och Arnell inneburit 

att nya faktureringsprogram köpts in för att klara de nya kraven. Johnsson anser att han idag 

inte hinner med den huvudsakliga verksamheten då alldeles för mycket tid läggs på 

kontorsarbete och därför har han anställt ytterliggare en person. Dessutom funderar 

Johnsson på att debitera en extra avgift på varje faktura han skickar till sina kunder vilken 

ska kompensera för det extra administrativa arbete som ROT-arbete orsakar. Mindre företag 

har oftast inte samma behov av avancerade faktureringsprogram till skillnad från större 

företag. Avancerade program med en högre kostnad vilka mindre företag kanske inte anser 

sig ha råd med. Bokföringen i mindre företag är oftast inte så avancerad och den är något 

som företagaren själv klarar av utan några speciella förkunskaper. Ju mer avancerad 

bokföringen blir desto större behov har företag av specialkompetens. Det framgår av 

småföretagen att kärnverksamheten inte får den tid den behöver längre då de inte kan 

prioritera den på samma sätt som tidigare. Detta bekräftas även av rapporten, Företagens 
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villkor och verklighet 2008 som Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (2008) givit ut. 

Rapporten är en sammanställning av en undersökning och det framgår att av drygt 18 000 

småföretag anser 34 % att bristen på egen tid är en betydande orsak till varför företag inte 

kan utvecklas i den takt som de önskar. Dessutom uppger nästan lika många företag att 

krångliga regler hindrar dem från att utveckla och satsa på kärnverksamheten. 

 

Som tidigare framgått har fakturamodellen påverkat det administrativa arbetet för 

småföretag. Det som också går att se är att fakturamodellen påverkar olika mycket beroende 

på vilket slag av företag det gäller, eller med andra ord vilken näringsgren. En av de uppgifter 

som Statistiska centralbyrån (SCB) (2007) sköter handlar om att klassificera företag i olika 

produktionsenheter. Detta ligger sedan till grund för olika undersökningar där syftet är att 

mäta skillnader mellan olika enheter, det vill säga olika företag. En majoritet av 

småföretagen har arbeten som sträcker sig över en längre tid. Nilsson däremot som arbetar 

som rörmokare har fem till sex arbeten per dag och det kan därför antas att hans 

administrativa arbete relativt sätt har ökat mer. Nilsson skriver 25-30 fakturor per vecka 

vilket motsvarar en årsfakturering hos Lindell som är målare. I undersökningen framgår att 

Nilson är mer negativt inställd till fakturamodellen än övriga respondenter och han ser inga 

fördelar alls med modellen. Nilsson verkar ha drabbats särskilt hårt av det administrativa 

arbetet vilket kan vara en förklaring till hans negativa inställning. Lindell ser däremot nästan 

enbart fördelar med det nya systemet. 

 

Det administrativa arbetet består också av att begära utbetalning från Skatteverket vilken 

görs på en särskild blankett. Denna blankett är förtryckt och ska bland annat innehålla 

kundens personnummer, betalningsdatum, fastighetsbeteckning, pris för arbetet vilken 

utgörs av den totala kostnaden för arbetet, det belopp som kunden har betalt till säljaren 

samt det belopp som säljaren begär från Skatteverket vilket utgörs av mellanskillnaden 

mellan priset som säljaren utfört och priset som kunden har betalt. Majoriteten av 

respondenterna tycker att blanketten är bra och att den är enkel att fylla i. Det är också bra 

att den går att ladda ner från Skatteverkets hemsida då det sparar tid för företag. Till 

blanketten följer även bra instruktioner som underlättar arbetet med att fylla i den. Att 

Skatteverket tillhandahåller exempel är bra då de förmodligen avhjälper många fel som 

annars skulle uppstå. Det kan därför antas att systemet flyter bättre då dessa exempel finns.  



- Analys - 

 55 

Idag skickas blanketten in per post men Arnell gör gällande att systemet skulle bli mer 

effektivt om blanketten istället kunde skickas in via e-post. Han tycker att dagens system 

skapar dubbelarbete. Att skicka in blanketter per post kan idag kännas som ett föråldrat 

system då mycket sköts via internet. Företagarna (2009d) menar att tillhandahållandet av 

internettjänster är viktigt för att underlätta småföretags administrativa arbete. Av deras 

rapport framgår att det är hela 86 % av småföretagen som använder olika Internetlösningar 

för uppgiftslämnande. Att Skatteverket ännu inte tillhandahåller en sådan tjänst kan bero på 

att de inte haft tid då systemet är nytt och mycket annat har legat i fokus. Thörnroos 

berättar att det från den 1 januari 2010 kommer att finnas en e-tjänst vilken hon tror 

kommer att underlätta det administrativa arbetet för företag. Det kan tänkas att 

inläsningsfel oftare uppstår till följd av handskrivna blanketter än om blanketten istället 

hade skrivits på dator. Thörnroos uppger att cirka 20 % av alla inkomna blanketter innehåller 

felaktigheter vilket leder till att Skatteverket inte betalar ut några pengar. De respondenter 

som utgörs av småföretag säger att Skatteverket inte aviserar om detta och företagen 

lämnas därmed undrade över varför utbetalningen uteblivit. Detta påverkar det 

administrativa arbetet för företagen då de måste följa upp inbetalningar från Skatteverket 

oftare än övriga inbetalningar. I vanliga fall skickar företag påminnelser då de inte får betalt 

för sina kundfordringar. När det gäller fordringar på Skatteverket verkar det som om denna 

rutin inte gäller vilket leder till att utbetalningarna från Skatteverket måste följas upp på ett 

annat sätt vilket kräver mer tid. Alternativet är att företag ringer till Skatteverket och frågar 

varför inbetalningen inte blivit av vilket skulle kunna fungera bra om det inte vore för de 

långa köer som företag hamnar i, något som Nilsson hävdar. Han berättar att Skatteverket 

vid ett tillfälle uteblev med en utbetalning under en lång tid och efter en månad ringde 

Nilsson och undrade över detta. Då hade han de senaste veckorna dagligen kontrollerat om 

utbetalningen kommit. Han hamnade då i telefonkö och efter en dryg timma i telefonkö fick 

han reda på att han hade gjort fel i ansökan och Skatteverket bad honom att skicka in en ny. 

 

Enligt Skatteverket ska behandling av företags begäran om utbetalning ske inom 10 dagar. I 

de fall säljaren av en eller annan anledning inte får pengarna från Skatteverket kan 

orsakerna vara att kunden redan fått den högsta skattereduktionen eller att utrymmet inte 

räcker till att betala ut hela beloppet. Det kan också bero på att det utförda arbetet inte ger 

rätt till någon skattereduktion. De flesta respondenter anser att utbetalningarna från 
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Skatteverket har fungerat bra. Arnell nämner dock något anmärkningsvärt. Han tycker att 

utbetalningstiden fungerade bättre under den första tiden efter införandet jämfört med hur 

det har sett ut under den sista månaden. Nu ligger utbetalningstiden på 30 dagar. Orsaken 

till detta kan vara att Skatteverket i början hade en press på sig att allt skulle fungera i och 

med det medieuppbåd som var. För att inte ytterligare stärka det motstånd som fanns till 

fakturamodellen kan det tänkas att Skatteverket verkligen lade största prioritet på att 

utbetalningstiden till företag inte skulle överskridas. Den eventuellt upplevda pressen från 

Skatteverkets sida har kanske minskat då pressen inte uppfattas vara lika stor som i början. 

Det kan med andra ord tänkas att Skatteverket har ”slappnat av” en del. En annan orsak till 

varför Skatteverket eventuellt har börjat överskrida utbetalningstiden om 10 dagar kan vara 

att kontrollen av bland annat privatpersoner som ska få skattelättnaden har ”kommit igång” 

mer. Det vill säga, till skillnad från idag krävdes i början inte samma kontroll av 

privatpersoners redan utnyttjade skattereduktion i och med att systemet var nytt vilket 

innebar att privatpersoners utnyttjade skattereduktion var noll. Dessutom har mängden 

ansökningar ökat då systemet blivit mycket uppskattat av privatpersoner. Skatteverket har 

kanske inte hunnit anpassa personalstyrkan vilket kan ha lett till ett segare system. Då 

Skatteverket inte håller utbetalningstiden om 10 dagar påverkar det företags likviditet. 

Åtaganden såsom betalning av leverantörsfakturor och löner kan därför bli lidande om 

pengar saknas i företaget. Beroende på hur stabila företag är påverkas de olika mycket. Ett 

nystartat företag kännetecknas av en viss ostabilitet vilket bland annat kan yttra sig i ett 

negativt kassaflöde då mycket kapital läggs på marknadsföring och andra 

etableringskostnader. Behovet av kapital i ett företags inledande fas är därför oftast en av de 

mest kritiska punkterna och en utebliven utbetalning från Skatteverket om ett betydande 

belopp kan få ödesdigra konsekvenser. Det kan ifrågasättas om ”mindre fel” såsom fel 

uppgiven siffra i en kunds fastighetsbeteckning eller personnummer ska få sådana följder. 

Johnsson uppger att han har blivit drabbad av en utebliven utbetalning från Skatteverket om 

ett betydande belopp vilket om det hade hänt under företagets första levnadsår skulle ha 

inneburit att företaget förmodligen inte skulle ha överlevt. 

 

Enligt Företagarna (2009a) ställer fakturamodellen hårdare krav på företag vilket ökar 

risktagandet. Branschen har därför tagit fram en ”checklista” som ska underlätta för företag 

att undvika vanliga fällor. Thörnroos och Svensson anser båda att ”checklistan” utgör en god 
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grund och Thörnroos tycker det är bra att branschen tagit fram en sådan. Majoriteten av 

småföretagen uppger att de inte känner till ”checklistan” som branschen tagit fram men 

efter att ha tagit del av de punkter som framgår säger de att punkterna i ”checklistan” redan 

finns som rutiner i företagen. En punkt behandlar att företag bör se över 

faktureringstillfällen under uppdraget, betalningstider och dröjsmålsränta vid ROT-arbeten. 

Enligt Broberg och Svensson (2009) måste kunden ifråga ha betalt sin faktura till säljaren 

innan säljaren kan ansöka om utbetalning från Skatteverket. Johnsson och Lindell uppger att 

betalningstiden för kunden har kortats ned. Tidigare hade företagen 30 dagar vilket numera 

har ändrats till 10 dagar. Lindell påpekar att han har ändrat förfallotid eftersom det uppstår 

en väntetid om ytterliggare två veckor innan Skatteverket betalar resterande belopp. Arnell 

och Sahlin uppger att de redan innan fakturamodellens införande hade en förfallotid om 10 

dagar. Då förfallotiden för kunderna kortats ned krävs att företag oftare behöver se över det 

administrativa arbetet. Enligt Johnsson är kontorstiden den dubbla och den förkortade 

förfallotiden kan vara en förklaring till detta. 

5.2 ROT-avdrag 

ROT-avdraget innebär en skattereduktion för privatpersoner och den kan uppgå till 50 % av 

arbetskostnaden under ett år. Från och med den 1 juli gäller det nya systemet med 

fakturamodellen. Det nya systemet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet 

och det blir således säljaren som får begära utbetalning från Skatteverket. Tidigare var det 

köparen som i efterhand gjorde denna ansökan (Broberg och Svensson, 2009). Syftet med 

ROT-avdraget är enligt regeringens proposition (2008/09:178) att öka efterfrågan och 

minska svartarbetet inom byggsektorn. Enligt Broberg och Svensson (2009) innebär 

fakturamodellen att köparen får skattereduktionen direkt eftersom bara halva 

arbetskostnaden betalas. Majoriteten av respondenterna säger att fakturamodellen har ökat 

efterfrågan på företagens tjänster och Sahlin menar att regeringen gjort helt rätt med tanke 

på rådande lågkonjunktur. Sahlin menar dock att han alltid haft mycket att göra och hos 

honom märks inte den ökade efterfrågan på samma sätt. Arnell uppger att fakturamodellen 

för honom har inneburit att han tackat nej till fler jobb än tidigare. Att efterfrågan hos 

småföretagen är mättad kan ha en positiv inverkan i samhället då fler arbetstillfällen 

efterfrågas vilket kommer att göra det möjligt för fler företag att komma in på marknaden. 

Pindyck och Rubinfeld (2005) förklarar att priset på en vara eller tjänst påverkar efterfrågan 
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på en marknad och typiskt sett innebär en prissänkning på en vara eller tjänst att efterfrågan 

ökar. Andra faktorer som påverkar efterfrågan på marknaden är enligt Perloff (2009) 

inkomsten. Ju större inkomst individer har desto större möjligheter har dessa att konsumera. 

ROT-avdraget som är en skattereduktion kan jämställas med en inkomstökning och de som 

tillhandahåller denna har mer pengar att röra sig med vilket påverkar deras köpkraft. 

 

Svartarbetet har under de senaste åren ökat i Sverige. Enligt Nationalräkenskaperna från år 

2006 finns en avvikelse om 115-120 miljarder kronor mellan inkomsterna i samhället och 

hushållens konsumtion. Denna avvikelse indikerar på svartarbete. Svartarbetet inom 

byggbranschen har länge varit ett känt problem och det sätter konkurrensen ur spel då 

prissättningen inom branschen blir lägre (Skatteverkets rapport 2006:4). Pia tror att 

fakturamodellen innebär en minskning av svartarbetet eftersom företag löpande redovisar 

för sina arbeten. Att svartarbetet har minskat är något som de flesta respondenter är eniga 

om och Johnsson tycker att kunder idag inte i samma utsträckning efterfrågar svartarbete. 

Han menar att det tidigare var vanligt att kunderna ville ha en del av arbetet ”svart” och en 

del av arbetet ”vitt” men att det idag inte förekommer. Då det blivit billigare för kunden med 

ROT-arbeten blir det inte längre lönsamt för denne att anlita svart arbetskraft. Det kan 

tänkas att svart arbetskraft fortfarande är något billigare än vit arbetskraft dock har denna 

skillnad minskat avsevärt. I och med att skillnaden inte längre är så stor kan det tänkas att 

kunder väljer vit arbetskraft framför svart då konsumenters rättigheter kan åberopas på ett 

annat sätt och därmed ökar tryggheten för dessa. Enligt Skatteverkets rapport 2006:4 verkar 

det som om svartarbete mest ligger i kundens intresse då säljaren inte är ute efter att öka 

sin egen kassa utan snarare utför svartarbete därför att kunden efterfrågar detta. Lindell 

styrker detta resultat från Skatteverkets rapport och han menar att han för egen del inte vill 

utföra svartarbete då det bland annat påverkar hans pension negativt. Att småföretag ändå 

väljer att utföra svartarbete kan bero på att de inte vill förlora sina kunder. Om säljaren 

tackar nej till ett svartarbete kan det få till följd att kunden ifråga väljer ett annat företag. 

Detta kan innebära att säljaren inte bara förlorar ett arbete utan också som tidigare nämnt 

en kund. 

 

Broberg och Svensson (2009) uppger att ägare till nybyggda hus inte kan få någon 

skattereduktion under de fem första åren eftersom dagens regler enbart avser reparation, 
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underhåll och tillbyggnad. Sahlin menar att detta inte är en helt igenomtänkt regel eftersom 

ägare till nya hus oftast är de som vill investera genom att exempelvis bygga ett uterum. Han 

tror därför att svartarbete inom denna kategori inte har minskat. Det Sahlin säger kan ha en 

poäng då en minskning av svartarbete kunde ha fått en större effekt om även denna kategori 

varit inräknad. Anledningen till att regeringen infört denna regel är enligt regeringens 

proposition (2008/09:178) att det inte ska öppna för möjligheten att bygga nya halvfärdiga 

hus som sedan ska kunna byggas färdigt med hjälp av skattelättnader för arbetskostnaden. 

Regeln kan uppfattas som orättvis eftersom ägare till nya hus kanske inte alls har som syfte 

att bygga klart sitt halvfärdiga hus utan snarare göra en tillbyggnad i form av garage 

och/eller uterum. Kunden kanske inte vill vänta i fem år på att få göra dessa tillbyggnader för 

ett reducerat pris och istället kanske denne väljer att anlita svart arbetskraft. 

5.3 Fakturamodellens införande 

Införandet av fakturamodellen har inneburit en förändring. En förändring definieras enligt 

Olsson (1985) som ett samspel mellan förnyelse, utmaning och osäkerhet å ena sidan och 

säkerhet, likhet och identitet å andra sidan. Det är viktigt menar författaren att ta hänsyn till 

och uppmärksamma de normer och regler som gäller för dem som berörs av förändringen 

för att förändringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt. Arnells och Lindells inställning till 

fakturamodellen har förändrats sedan dess införande och enligt Arnell berodde hans 

negativa inställning till modellen på att systemet var nytt och att han inte förstod hur det 

skulle fungera. Han tycker dock att systemet förutom det administrativa arbetet har fungerat 

över förväntan. Lindell trodde bland annat att blanketterna till Skatteverket skulle innebära 

mer arbete än vad som visat sig. Thörnroos som representerar Skatteverket anser liksom 

Arnell och Lindell att fakturamodellen fungerat över förväntan. Dock ser hon detta ur ett 

större perspektiv och hon blir allt mer övertygad om att fakturamodellen motverkar 

svartarbete. Detta kommer att gynna samhället mer än vad hon tidigare trott. Småföretagen 

har å andra sidan ett mikroperspektiv då de ser problem och möjligheter utifrån det egna 

företaget och inte så mycket från en samhällelig nivå. Enligt Ahrenfelt (2001) och Kirkpatrick 

(1985) innebär en förändring att gamla tankemönster bryts. Att upptäcka det som är nytt, 

att sätta sig in i nya arbetssätt kräver ett mentalt arbete vilket ofta leder till ett motstånd hos 

dem som berörs. Kirkpatrick (1985) och Olsson (1985) menar att när de som berörs av en 

förändring saknar respekt för eller har en negativ inställning till beslutsfattarna kan det bli 
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svårt att se förändringen med objektiva ögon det vill säga de berörda har svårt att komma 

med konstruktiv kritik. 

 

För att förändringsarbeten ska bli effektiva anser Kirkpatrick (1985) att tydlig information 

bör ges om vad förändringarna avser. Arnell, Nilsson och Lindell tycker att informationen 

som rörde fakturamodellens införande inte var helt tillfredställande då den inte var konkret. 

Arnell tycker att informationen varit dålig överlag och framförallt till kunder vilket har lett till 

att han fått agera informatör. Det kan tänkas att företag i jämförelse med privatpersoner 

haft större behov av information då fakturamodellen inneburit störst förändringar för dessa. 

Kirkpatrick (1985) betonar att en förändring bör kommuniceras även med dem som inte 

direkt är berörda av förändringen och det är viktigt att bestämma hur kommunikationen ska 

genomföras. Att informationen från Skatteverket varit otydlig framgår också genom det 

Arnell påpekar. Han menar att Skatteverket själva inte visste svaret på många av de frågor 

som ställdes av företagen. Att Skatteverket inte kunnat svara på vissa frågor kan bero på att 

de själva inte fått tillräcklig information från regeringen eller att den inte varit tillräckligt bra. 

Sahlin, Johnson och Svensson anser att informationen från Skatteverket varit bra till företag 

men mindre bra till kunder och Svensson nämner att flertalet privatpersoner inte vetat att 

det maximala skatteavdraget är beroende av inkomst och att det därför inte kan nyttjas fullt 

ut av alla. Den maximala skattereduktionen uppgår enligt Nohrstedt (2009a) till 50 000 

kronor per person och år. Enligt Regeringens proposition (2009) måste en privatperson ha en 

ungefärlig månadslön om 25 000 kronor för att kunna nyttja reduktionen maximalt, vilket 

medför att alla inte kommer upp till denna nivå. Thörnroos anser att det viktigaste är att alla 

ska kunna nyttja skattereduktionen även om det inte blir till ett maximalt belopp. Om 

privatpersoner inte uppfattat att den maximala reduktionen kräver en månadslön om 25 000 

kronor innebär detta att privatpersoner kan ha köpt för mer än vad de egentligen klarar av, 

vilket i sin tur kommer att leda till oväntade skattesmällar vid nästa års taxering. Beroende 

på hur stor denna skattesmäll är så kan det för vissa bli förödande om pengar saknas. Att 

låna pengar för att lösa situationen kan bli svårt då bankerna med tanke på rådande 

lågkonjunktur inte är så benägna att låna ut pengar till dem som hamnat i en svår sits. 

 

Nilsson och Lindell tycker att informationen från Skatteverket blivit bättre och det motstånd 

som de eventuellt kände vid fakturamodellens införande har försvunnit. Kirkpatrick (1985) 
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skiljer på information och kommunikation och menar att kommunikation handlar om att 

skapa förståelse. I och med att fakturamodellen funnits i några månader har den ensidiga 

informationen övergått till en kommunikation vilken skapat större kunskap och förståelse. 

 



- Slutsats - 

 62 

6. Slutsats 

I detta kapitel sammanställs slutsatserna vilka uppfyller uppsatsens syfte. Kapitlet inleds med 

att studiens underfrågor besvaras vilka tillsammans utgör svaret på uppsatsens huvudfråga. 

Därmed besvaras huvudfrågan sist i detta kapitel (6.3). 

6.1 På vilket sätt uppfattar småföretag att fakturamodellen bidrar eller 

motverkar regeringens syfte att 1) genom förenklade redovisningsregler 

minska företagens administrativa börda och 2) genom ROT-avdraget minska 

svartarbetet och öka efterfrågan inom byggsektorn? 

Regeringens arbete med att förenkla regler och normer som rör företagens redovisning har 

som syfte att minska den administrativa bördan för framförallt mindre företag. Detta för att 

stärka företagens konkurrenskraft och tillväxt. Eftersom småföretag utgör en viktig del av 

samhället är det viktigt att skapa goda förutsättningar för dessa att verka inom. Denna studie 

tyder dock på att införandet av fakturamodellen inte går i linje med regeringens syfte 

gällande en mindre administrativ börda. Fakturamodellen innebär att företagen tar ett 

större ansvar och modellen innebär att mer tid måste läggas på det administrativa arbetet. 

Samtliga respondenter uppfattar att det administrativa arbetet har ökat väsentligt för 

småföretagen i och med införandet av fakturamodellen och det har ökat på flera sätt. Det 

har bland annat framgått att tiden som läggs på fakturering är den dubbla idag jämfört med 

tidigare. Dessutom innebär en utebliven utbetalning från Skatteverket att tid måste läggas 

på att kontrollera om utbetalningen gjorts. Detta eftersom Skatteverket inte meddelar 

företag om varför utbetalningen uteblivit. När företag ringer till Skatteverket för att fråga om 

detta hamnar de i långa telefonköer. Detta sammantaget leder till att småföretag funderar 

på att lägga på en avgift för det extra administrativa arbete som ROT-arbete orsakar. Allt 

som allt leder detta till att kärnverksamheten får stå tillbaka för det administrativa arbetet. 

Att småföretagen inte kan ägna den tid som krävs på det huvudsakliga arbetet leder till att 

företagets utveckling och tillväxt hämmas. Den svenska ekonomin är beroende av 

småföretag i det avseendet att de under de senaste åren varit de mest framgångsrika och 

det är här som flest arbetstillfällen har skapats. Som tidigare nämnts är det viktigt att skapa 

gynnsamma förhållanden för småföretag och regeringens arbete med att förenkla 
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redovisningsreglerna är ett steg i denna riktning. Dock går införandet av fakturamodellen 

och dess regler stick i stäv mot detta. 

 

Studien tyder också på att olika näringsgrenar påverkas olika mycket med avseende på det 

administrativa arbetet. Det framgår att den intervjuade rörmokarens antal skrivna fakturor 

per vecka motsvarar samma antal fakturor som den intervjuade målaren skriver per år. 

Rörmokaren uttrycker i jämförelse med övriga småföretagare en mer negativ inställning till 

fakturamodellen och detta kan förklaras med att hans administrativa arbete relativt sett har 

ökat mer. Detta är något som bekräftas av en av de intervjuade snickarna som om han vore 

rörmokare skulle undvika ROT-arbeten. Fakturamodellen har för alla småföretag oavsett 

näringsgren inneburit en större administrativ börda och skillnaden mellan olika 

näringsgrenar är stor. 

 

Fakturamodellen kan för nystartade företag innebära problem vad som gäller företagets 

likviditet. En fel ifylld blankett vad som gäller ansökan om utbetalning från Skatteverket kan 

få ödesdigra konsekvenser för ett nystartat företag då behovet av kapital i nystartade 

företag är en av de mest kritiska faktorerna. En försenad utbetalning från Skatteverket kan 

innebära att företaget inte kan sköta sina vardagliga åtaganden såsom betalning av 

leverantörsfakturor och löner. Skatteverket betalar inte ut några pengar om det föreligger 

fel i den ifyllda blanketten oavsett vad felet än är. Det är inte rimligt att en fel uppgiven siffra 

i till exempel fastighetsbeteckningen ska kunna innebära att ett företag likvideras. Detta 

stöds av en respondent och han berättar om en utebliven betalning om ett betydande 

belopp. Hade den inträffat under företagets första levnadsår hade det fått till följd att 

företaget inte överlevt. 

 

Regeringens syfte med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och öka efterfrågan inom 

byggsektorn. Svartarbetet har under en längre tid varit ett problem inom byggsektorn och 

systemet med fakturamodellen innebär att företag måste skicka in underlag till Skatteverket 

för de arbeten som utförs och som rör ROT-arbete. Detta motverkar uppkomsten av 

svartarbete då Skatteverket i och med modellen får bättre kontroll över företags 

verksamheter. Ett annat resultat av studien visar att svartarbete inte längre efterfrågas i 

samma utsträckning som tidigare då det inte längre lönar sig att anlita svart arbetskraft. 
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Detta är bra ur konkurrenssynpunkt då skillnaden mellan svart och vit arbetskraft minskar 

vad som gäller pris. I och med att svart arbetskraft omvandlas till vit ökar statens intäkter. 

Detta kan bidra till att fler satsningar kan göras i samhället. Exempelvis kan bidragstagare 

såsom studenter, sjukskrivna och föräldralediga få mer pengar över vilket kan leda till en 

ökad konsumtion. En ökad konsumtion kan vara en bit på vägen ut ur rådande 

lågkonjunktur. 

 

Dock har det visat sig att svartarbetet eventuellt hade kunnat motverkas än mer om regeln 

som gäller för nybyggda hus inte hade gällt. Regeln säger att nybyggda hus inte kan få någon 

skattereduktion under de fem första åren vilket är olyckligt då många ägare till nybyggda hus 

förmodligen bygger till exempel ett garage eller uterum. ROT-avdraget hade därför inneburit 

en lättnad för dessa husägare. Nu tvingas ägarna betala fullpris vilket gör att svart 

arbetskraft förmodligen lockar i många fall. 

 

Regeringens andra mål gällande ROT-avdraget är att öka efterfrågan inom byggsektorn. 

Införandet av fakturamodellen innebär ett direkt skatteavdrag för privatpersoner vid köp av 

ROT-arbete. Statens subvention kan likställas med en inkomstökning vilken ökar kundernas 

köpkraft vilket leder till att efterfrågan ökar. Fakturamodellen innebär därför att 

konsumtionen ökar inom byggbranschen vilket bland annat kommer att leda till att fler 

arbetstillfällen erbjuds och därmed minskar arbetslösheten. 

6.2 Hur uppfattas införandet av fakturamodellen? 

Införandet av fakturamodellen har inneburit en förändring för småföretagen vad som bland 

annat gäller det administrativa arbetet. För att förändringsarbeten ska bli effektiva måste 

informationen om vad förändringen avser vara bra. Småföretagen uppfattar inte att 

informationen varit bra och det kan förklara det motstånd som två av de intervjuade hade 

till en början. Skatteverket har dessutom fokuserat för mycket på företagen och därmed 

verkar det som om privatpersoner inte har samma kunskaper vad som gäller ROT-avdraget 

vilket har visat sig genom att företag fått fungera som informatörer. Detta tyder på att 

Skatteverket och regeringen har brustit i att förmedla informationen. Det kan vara svårt att 

förmedla information om något som det saknas tillräcklig kunskap om. En av de intervjuade 

uppger att Skatteverket inte kunde svara på många av de frågor som företagen ställde vid de 
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informationsträffar som anordnades i anslutning till fakturamodellens införande. Då 

Skatteverket inte kunnat upplysa om den information som efterfrågades av företagen ledde 

detta till en osäkerhet från företagens sida vilket har påverkat inställningen till 

fakturamodellen. Dock verkar det som om denna kunskap hunnit ifatt och det uttrycks inte 

idag samma motstånd som tidigare. Det är viktigt att tänka på att de som vill genomföra en 

förändring verkligen själva förstår vad förändringen innebär så att de kan förmedla kunskap 

om den. 

6.3 Hur uppfattar småföretag att fakturamodellen och dess system fungerar? 

Småföretagen uppfattar att fakturamodellen och dess system väsentligt har påverkat det 

administrativa arbetet och det har påverkats på flera sätt. Detta har lett till att 

kärnverksamheten inte kan prioriteras på samma sätt som tidigare. Dessutom påverkas olika 

näringsgrenar såsom rörmokare och målare olika mycket beroende på hur många fakturor 

de skriver. En rörmokare som har betydligt fler jobb per dag än vad typiskt sett en målare 

har får en betydligt mer krävande administration. För nystartade företag vilka kännetecknas 

av negativa kassaflöden kan en utebliven utbetalning från Skatteverket innebära stora 

likviditetsproblem. Den uteblivna utbetalningen kan bero på en felskriven 

utbetalningsblankett där felet i sig inte är så allvarligt. 

 

Svartarbetet har enligt småföretagen minskat sedan fakturamodellens införande och de 

uppger att svartarbete inte längre är något som efterfrågas. Därmed har fakturamodellen 

haft en positiv inverkan på svartarbete och de uppfattar att fakturamodellen därmed 

uppfyller regeringens syfte med ROT-avdrag. En aspekt som lyfts fram är dock att 

svartarbetet kunde ha motverkats än mer om femårsregeln inte gällt för nybyggda hus. 

 

Efterfrågan har för småföretagen i denna uppsats ökat i och med systemet med 

fakturamodellen. Dock uppfattar företagen att efterfrågan på deras tjänster alltid varit stor 

och därmed har de varit fullt sysselsatta. 

 

Informationen kring införandet av fakturamodellen har enligt småföretagen inte varit 

tillfredställande. Skatteverket hade till en början inte tillräcklig kunskap för att kunna 

informera om de nya reglerna vilket ledde till att företagen blev osäkra. Företagen säger 



- Slutsats - 

 66 

också att Skatteverket fokuserat mer på företagen än på privatpersoner vilket har lett till att 

företagen i sin tur fått informera sina kunder om vad som gäller. 
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7. Diskussion 

Fakturamodellen har skapat både vinnare och förlorare i och med dess införande. Till 

vinnarna hör staten, privatpersoner och många företag. Staten är vinnare då deras intäkter 

avsevärt ökat, privatpersoner är vinnare eftersom det inte längre kostar lika mycket att 

renovera och många företag är vinnare då efterfrågan har ökat vilket skapat fler 

arbetstillfällen. Förlorarna är de småföretag som inte kan lägga ner den tid på 

kärnverksamheten som krävs då det administrativa arbetet tar för mycket tid i anspråk. 

Detta hämmar deras tillväxt och det kan ifrågasättas om nuvarande regler med 

fakturamodellen skapar de goda grundförutsättningar som småföretag måste ha för att 

kunna utvecklas och må bra. Fakturamodellen innebär dock samtidigt många fördelar för 

samhället då den motverkar svartarbetet och ökar efterfrågan inom olika sektorer. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Fakturamodellen och dess system kan fortfarande sägas vara i ett inledande skede då många 

effekter inte kunnat skönjas ännu. Denna studie har utgått från ett mindre antal småföretag 

vilket påverkat resultatets generaliserbarhet. Dock kan resultatet från denna studie utgöra 

en hypotes i en större studie med ett större urval där forskaren med hjälp av kvantitativa 

metoder kommer fram till ett resultat som är mer generaliserbart. 

 

Studiens resultat visade tydliga tecken på att fakturamodellen påverkar olika näringsgrenar 

olika mycket. Det skulle därför vara intressant att undersöka detta närmare, det vill säga, 

jämföra fler näringsgrenar med varandra för att undersöka vilka näringsgrenar som påverkas 

mest av det administrativa arbetet. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor med fem mindre företag från 

Linköpingsområdet 

Företagsinformation 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Din utbildning? 

3. Hur många år i branschen? 

4. Vad heter företaget, fullständigt företagsnamn? 

5. Vilken bolagsform är det? 

6. Vilken kategori, K1, K2? 

7. Hur många anställda är det? 

8. Vad var omsättningen 2008? 

9. Är det ett tjänsteföretag, varuföretag eller båda? 

10. Berätta lite kort om vad företaget gör? 

11. Är det du själv som sköter fakturering, om ja, hur länge har du gjort detta? 

12. Hur stor del av faktureringen rör ROT-avdrag? 

 

Fakturamodellen 

1. Hur uppfattar du fakturamodellen, fördelar/nackdelar? 

2. Påverkas likviditeten nu när fakturamodellen har införts, om ja, på vilka sätt? 

3. Om det är flera entreprenörer inblandade på ett och samma byggjobb, anser du 

att fakturamodellen skapar några problem? Om ja, på vilka sätt? 

4. Anser du att det finns några fallgropar med fakturamodellen? Om ja, vilka är 

dessa? 

5. Ur bedrägerisynpunkt, på vilka sätt anser du att fakturamodellen 

motverkar/verkar för bedrägerier? (exempelvis finns det de företag som erbjuder 

hela kostnaden som arbetskostnad) 

6. Finns det några vinnare respektive förlorare i detta system, varför? 

 

Företagens uppgiftslämnande  

7. Hur uppfattar du Skatteverkets hantering gentemot företag vad som gäller: 
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a. Blanketten, begäran om utbetalning, 

b.  Utbetalning från Skatteverket, 

 

Checklista för företag 

8. Branschen har tagit fram en ”checklista” som ska underlätta för företag att 

undvika vanliga fällor. Känner du till denna? Hur uppfattar du dessa punkter, ser 

du några problem, om ja, vilka: 

a. Se till att ha skriftliga avtal, 

b. Skatteverket kan lämna kunden uppgift om hur mycket av det maximala 

ROT-avdraget som har använts, Begär att kunden ger dig en kopia, 

c. Branschen har tagit fram ett förslag till tilläggsklausul att använda för ROT-

tjänster, 

d. Var extra tydlig med att det är kundens ansvar att han/hon uppfyller 

villkoren för att få ROT-avdrag inte byggföretagets, 

e. Är det flera ägare ska dessa anges i avtalet, 

f. Se över faktureringstillfällen under uppdraget, betalningstider och 

dröjsmålsränta vid ROT-tjänster. Företaget riskerar att få vänta längre än 

vanligt på att få full betalning. 

 

Syftet med mindre administrativ börda 

9. På vilka sätt har fakturamodellen påverkat ditt administrativa arbete/din 

administrativa kostnad? 

Syftet med ROT-avdrag 

10. Syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka efterfrågan inom 

byggsektorn, utveckla hur du tror att fakturamodellen gynnar/missgynnar detta 

syfte? 

11. Spelar det någon roll för dig som småföretagare om arbetet som ska utföras är ett 

ROT-avdragsjobb eller inte, om ja, varför? 

 

Införandet av fakturamodellen 

12. Hur tycker du att informationen har varit kring införandet av fakturamodellen, 

har det påverkat ditt arbete? Om ja, på vilka sätt? (vilka arbeten ger rätt till 
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avdrag, person måste tjäna viss lön, båda måste vara ägare till fastigheten, ägaren 

till huset måste vara den som beställt för att Skatteverket ska betala ut)? 

13. Har din inställning till fakturamodellen ändrats från dess införande, om ja, på 

vilket sätt? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor med Johan Svensson, redovisningskonsult 

på IRB Redovisning AB 

Din bakgrund 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Din utbildning? 

3. Vad heter företaget, fullständigt företagsnamn? 

4. Hur många anställda är det? 

5. Vad arbetar du med, berätta lite kort om dina ansvarsområden? 

6. Hur länge har du arbetat med detta? 

7. Hur många kunder har ni ungefär, hur många av dessa är företag som utför ROT-

arbeten? 

 

Fakturamodellen 

1. Hur uppfattar du fakturamodellen, fördelar/nackdelar? 

2. Påverkas likviditeten nu när fakturamodellen har införts, om ja, på vilka sätt? 

3. Det finns ett fordringskonto (1513-Kundfordrngar delad faktura) som kan 

användas vid ROT-arbeten, har du några synpunkter kring detta? Fanns detta 

konto och informationen därom när fakturamodellen infördes, om inte, hur 

uppfattar du det? 

4. Enligt reglerna får företagaren vid ROT-arbeten inte ha någon fordran på 

Skatteverket förrän kunden ifråga har betalt sin faktura. Vad anser du om det? 

5. Om det är flera entreprenörer inblandade på ett och samma byggjobb, anser du 

att fakturamodellen skapar några problem? Om ja, på vilka sätt? 

6. Anser du att det finns några fallgropar med fakturamodellen? Om ja, vilka är 

dessa? 

7. Ur bedrägerisynpunkt, på vilka sätt anser du att fakturamodellen 

motverkar/verkar för bedrägerier? (exempelvis finns det de företag som erbjuder 

hela kostnaden som arbetskostnad) 

8. Finns det några vinnare respektive förlorare i detta system, varför? 
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Företagens uppgiftslämnande 

9. Hur uppfattar du Skatteverkets hantering gentemot företag vad som gäller: 

a. Blanketten, begäran om utbetalning, 

b. Utbetalning från Skatteverket, 

 

Checklista för företag 

10. Branschen har tagit fram en ”checklista” som ska underlätta för företag att 

undvika vanliga fällor. Känner du till denna? Hur uppfattar du dessa punkter, ser 

du några problem, om ja, vilka: 

c. Se till att ha skriftliga avtal, 

d. Skatteverket kan lämna kunden uppgift om hur mycket av det maximala ROT-

avdraget som har använts, Begär att kunden ger dig en kopia, 

e. Branschen har tagit fram ett förslag till tilläggsklausul att använda för ROT-

tjänster, 

f. Var extra tydlig med att det är kundens ansvar att han/hon uppfyller villkoren 

för att få ROT-avdrag inte byggföretagets, 

g. Är det flera ägare ska dessa anges i avtalet, 

h. Se över faktureringstillfällen under uppdraget, betalningstider och 

dröjsmålsränta vid ROT-tjänster. Företaget riskerar att få vänta längre än 

vanligt på att få full betalning. 

 

Syftet med mindre administrativ börda 

11. På vilka sätt har fakturamodellen påverkat småföretagens administrativa 

arbete/administrativa kostnad? 

12. Hur tycker du att fakturamodellen går i linje med Riksdagens beslut om att 

minska den administrativa bördan för mindre företag? 

 

Syftet med ROT-avdrag 

13. Syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka efterfrågan inom 

byggsektorn, utveckla hur du tycker att fakturamodellen gynnar/missgynnar detta 

syfte? 

14. Spelar det någon roll, tror du, för en småföretagare om arbetet som ska utföras 
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är ett ROT-avdragsjobb eller inte, om ja, varför? 

 

Införandet av fakturamodellen 

15. Hur tycker du att informationen har varit kring införandet av fakturamodellen, 

har det påverkat småföretagens arbete? Om ja, på vilka sätt? (vilka arbeten ger 

rätt till avdrag, person måste tjäna viss lön, båda måste vara ägare till fastigheten, 

ägaren till huset måste vara den som beställt för att Skatteverket ska betala ut)? 

16. Har din inställning till fakturamodellen ändrats från dess införande, om ja, på 

vilket sätt och varför? 

17. Anser du att införandet av fakturamodellen kunde ha gjorts på ett effektivare 

sätt, om ja, hur? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor med Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på 

skatteverket 

Din bakgrund 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Har du någon utbildning, vad/vilka? 

3. Vad arbetar du med, berätta lite kort om dina ansvarsområden? 

4. Hur länge har du arbetat med detta? 

 

ROT-avdraget historiskt sett 

1. Under vilka år under 2000-talet har ROT-avdraget varit gällande, hur har det 

tekniskt sett fungerat? 

2. Hur var systemet uppbyggt innan fakturamodellen? 

3. Tidigare fanns det en minimigräns för ROT-arbete, hur fungerade detta tekniskt 

sett, varför har det tagits bort? 

 

Fakturamodellen 

1. Hur uppfattar du fakturamodellen, fördelar/nackdelar, hur tror du småföretag 

uppfattar den? 

2. Påverkas likviditeten för småföretag nu när fakturamodellen har införts, om ja, på 

vilka sätt? 

Om det är flera entreprenörer inblandade på ett och samma byggjobb, anser du att 

fakturamodellen skapar några problem? Om ja, på vilka sätt? 

3. Anser du att det finns några fallgropar med fakturamodellen? Om ja, vilka är 

dessa? 

4. Ur bedrägerisynpunkt, på vilka sätt anser du att fakturamodellen 

motverkar/verkar för bedrägerier? 

5. Finns det några vinnare respektive förlorare i detta system, varför? 

 

ROT-avdraget 

6. Hur mycket måste en privatperson tjäna för att få reduktion, hur beräknas det, 
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hur ser du på det? 

7. Det verkar finnas turordningsregler vad som gäller skattereduktion, stämmer det? 

Kan du berätta hur dessa turordningsregler fungerar, på vilken plats kommer 

ROT-avdraget? 

8. Hur vanligt är det att ROT-avdraget inte kan göras, på grund av dessa 

turordningsregler, vad anser du om det? 

 

Företagens uppgiftslämnande 

9. Hur uppfattar du Skatteverkets hantering gentemot företag vad som gäller: 

a. Blanketten, begäran om utbetalning, 

b. Utbetalning från Skatteverket, 

10. Förekommer det felaktigheter från småföretagens sida, om ja, vad för typ av fel, 

är dessa allvarliga, hur stor andel är det? 

11. Vad har skatteverket för kontrollsystem, hur ser du på det? 

 

Checklista för företag 

12. Branschen har tagit fram en ”checklista” som ska underlätta för företag att 

undvika vanliga fällor. Ur ett småföretagsperspektiv, hur uppfattar du dessa 

punkter, ser du några problem, om ja, vilka? 

a. Se till att ha skriftliga avtal, 

b. Skatteverket kan lämna kunden uppgift om hur mycket av det maximala 

ROT-avdraget som har använts, Begär att kunden ger dig en kopia, 

c. Branschen har tagit fram ett förslag till tilläggsklausul att använda för ROT-

tjänster, 

d. Var extra tydlig med att det är kundens ansvar att han/hon uppfyller 

villkoren för att få ROT-avdrag inte byggföretagets, 

e. Är det flera ägare ska dessa anges i avtalet, 

f. Se över faktureringstillfällen under uppdraget, betalningstider och 

dröjsmålsränta vid ROT-tjänster. Företaget riskerar att få vänta längre än 

vanligt på att få full betalning. 
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Syftet med mindre administrativ börda 

13. På vilka sätt har fakturamodellen påverkat småföretagens administrativa 

arbete/administrativa kostnad? 

 

Syftet med ROT-avdrag 

14. Syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka efterfrågan inom 

byggsektorn, utveckla hur du tror att fakturamodellen gynnar/missgynnar detta 

syfte? 

15. Spelar det någon roll, tror du, för en småföretagare om arbetet som ska utföras 

är ett ROT-arbete eller inte, om ja, varför? 

 

Införandet av fakturamodellen 

16. Hur tycker du att informationen har varit kring införandet av fakturamodellen, 

har det påverkat småföretagens arbete? Om ja, på vilka sätt? (vilka arbeten ger 

rätt till avdrag, person måste tjäna viss lön, båda måste vara ägare till fastigheten, 

ägaren till huset måste vara den som beställt för att Skatteverket ska betala ut)? 

17. Har din inställning till fakturamodellen ändrats sedan dess införande, om ja, på 

vilket sätt? 
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Bilaga 4 – ROT-klausul 

 


