Tjänstesektorn fortsätter att växa i Sverige.
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Rekordsiffror för rut och rot under 2019 –
här är utvecklingen det senaste decenniet
Svenskarna fortsätter att gilla rut och rot visar nya siffror från Skatteverket.
Att ta hjälp av hushållsnära tjänster är populärare än någonsin, även rotavdraget där bygg och renoveringstjänster ingår har ökat kraftigt sedan
införandet. Städning och hjälp vid flytt är de vanligaste uppdragen bekräftar
siffror från marknadsplatsen Offerta.
Skatteverket sammanställer varje år hur mycket så kallade rut- och rot-avdrag
svenskarna nyttjar. 2019 års statistik visar att efterfrågan på hushållsnära

tjänster – rut, är rekordstor. Över en miljon beställningar gjordes i fjol vilket
är en ökning med 6 procent jämfört med året innan. För rot – renovering,
ombyggnad och tillbyggnad – pekar trenden också uppåt med cirka 3
procents ökning jämfört med 2018. Det innebär att svenskarna köpte ruttjänster för 626 miljoner mer än föregående år och rot-tjänster för närmare
523 miljoner mer än 2018.
En expansiv sektor
Under de senaste tio åren har rut- och rotavdraget blivit allt mer populärt.
Under 2019 gjorde svenskarna rutavdrag för nästan 5,7 miljarder kronor och
rotavdrag för motsvarande 9,9 miljarder kronor. Det innebär en ökning på
hela 1954 % för rut-avdraget och 194 % för rot-avdraget sedan 2009. I länen
med störst befolkning: Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland
ser man tydliga trender i ökningen av såväl rut som rot från det att avdragen
infördes år 2009.
I Stockholm ökade antalet rot-avdrag mellan 2009 och 2019 med 318 % och
rut med hela 748 %. I Västra Götaland låg rot-ökningen på 260 %, medan den
för rut låg på 803 %. Skåne står för den största ökningen i nyttjandet av rot
med hela 313% i antal, och rut med 818 %. I Sveriges fjärde största län,
Östergötland, låg ökningen under samma 10-årsperiod av antalet rot-avdrag
på 273 % och rut på 846 %. Rekord i antal rot-avdrag i samtliga län slogs år
2015 och för användandet av rut noterades rekordet för samtliga län år 2019.

De län där man nyttjat högst belopp för rut och rot är naturligt
storstadsregionerna, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, Östergötland och
Halland. Däremot är ökningen av nyttjat belopp högre utanför
storstadsregionerna. Den högsta ökningen av beloppet för rut-avdraget var i
Kronoberg där man spenderat 21% mer än förra året. Motsvarande siffra för
rot-avdraget är Jämtland, där ökningen uppgick till 17 %.
Marknadsplatsen Offerta är Sveriges största förmedlare av rut- och rottjänster och förmedlar årligen över 80 000 uppdrag till svenska
tjänsteföretag. På Offerta ser man positivt på den ökade efterfrågan på rutoch rot-tjänster där uppdrag inom städning, flytthjälp och badrumsrenovering
ligger i topp.
- Att konsumtionen av både rut- och rot-tjänster ökar i flera delar av landet ser vi

som oerhört positivt och möjliggör för sysselsättningstillväxt i hela Sverige. Vi på
Offerta fokuserar på att fortsatt hitta fler tjänsteföretag som kan möta
konsumenternas efterfrågan. På så vis hoppas vi kunna bidra till ännu högre
sysselsättning för Sveriges rut- och rot-bolag, säger Jens Nilsson VD och
grundare av marknadsplatsen Offerta

De är det populäraste rut- och rot-tjänsterna hos Offerta under 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Flyttstädning
Flytthjälp
Hemstädning
Badrumsrenovering
Elinstallation

Topp 5 län, ökning av nyttjat rut-belopp 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.

Kronoberg, 21%
Kalmar, 18%
Uppsala, Västmanland, Jönköping, Skåne, 14%
Gotland, Stockholm, 13%
Västra Götaland, 12%

Topp 5 län, ökning av nyttjat rot-belopp 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.

Jämtland, 17%
Värmland, 15%
Gävleborg, 10%
Västernorrland, Västmanland, Kalmar, 9%
Kronoberg, Jönköping, Dalarna, Södermanland, 8%

Topp 5 län, totalt nyttjat rut-belopp 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Stockholm, 2 154 380 298 kr
Skåne, 875 026 877 kr
Västra Götaland, 786 534 310 kr
Östergötland, 217 419 974 kr
Halland, 203 182 513 kr

Topp 5 län, totalt nyttjat rot-belopp 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Stockholm, 2 557 999 293 kr
Västra Götaland, 1 669 781 558 kr
Skåne, 1 200 710 582 kr
Östergötland, 400 164 094 kr
Halland, 376 662 776 kr

Rut och rot-avdraget syftar på den reform som möjliggör skatteavdrag på
hushållsnära tjänster och hjälp med renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Rut- och rotavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per
person och år. Avdragen följer kalenderåret. På Skatteverkets hemsida är det
enkelt att själv logga in och kolla upp hur mycket rot-och rutavdrag som
använts.
Till Skatteverkets
siffror: https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/11

Offerta är Sveriges största marknadsplats för säljare och köpare av tjänster. Vi
förmedlar kontakt mellan tjänsteföretag och personer som behöver hjälp i
hemmet, på kontoret eller i sin bostadsrättsförening. Du är alltid välkommen
att kontakta oss på info@offerta.se eller på 010 - 33 020 11. www.offerta.se
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