
41,22% 216

36,64% 192

12,79% 67

4,77% 25

4,58% 24

Q1 Hur ofta sker det att kunder frågar om att
få arbetet utfört utan kvitto idag?

Svarade: 524 Hoppade över: 2

Totalt 524

Aldrig

Sällan

Vanligt

Mycket vanligt

Vet ej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Aldrig

Sällan

Vanligt

Mycket vanligt

Vet ej
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20,65% 108

34,42% 180

14,34% 75

23,71% 124

6,88% 36

Q2 Har det förändrade ROT-
avdraget kommer att få några konsekvenser
för kundernas intresse att köpa tjänster av

dig?
Svarade: 523 Hoppade över: 3

Totalt 523

Ja, de har
blivit bli m...

Ja, de väljer
att vänta me...

Ja, de har
blivit mer...

Nej, det har
inte haft nå...

Vet ej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Ja, de har blivit bli mer benägna att köpa svarta tjänster

Ja, de väljer att vänta med jobbet eller inte göra det alls

Ja, de har blivit mer benägna göra jobbet själv

Nej, det har inte haft någon betydelse

Vet ej
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16,95% 89

14,48% 76

64,95% 341

3,62% 19

Q3 Har du genomfört något
personalförändring med anledning av det

sänkta ROT-avdraget
Svarade: 525 Hoppade över: 1

Totalt 525

Ja, jag har
dragit ned p...

Ja, jag
funderar på ...

Nej, jag
planerar ing...

Jag vet inte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Ja, jag har dragit ned på personal

Ja, jag funderar på att dra ned på personal

Nej, jag planerar inga förändringar

Jag vet inte
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Q4 Hur har neddragningen av ROT påverkat
dig?

Svarade: 395 Hoppade över: 131

# Svar Datum

1 Negativt 2017-04-05 15:57

2 Mindre jobb åt privatpersoner. 2017-04-05 14:42

3 ytterst marginellt 2017-04-05 14:02

4 Den har påverkat på så sätt att det är fler och fler kunder som vill att vi ska "öka" arbetskostnaden till förmån för lägre
materialkostnad.

2017-04-05 11:13

5 Ingen förändring ännu Vi har full beläggning 2017-04-05 11:12

6 inte alls . arbetar till 99% mot Byggföretag 2017-04-05 08:53

7 Vi har förlorat en del omsättning, då kunder väljer att inte utföra jobbet, göra det själv eller anlita någon som är mindre
noga med kvitton.

2017-04-05 08:42

8 Har ej påverkat mig 2017-04-04 16:23

9 Vi har inte känt av någon avmattning hittils. Men tas rot bort då får vi kris. 2017-04-04 15:40

10 Kunder är mer benägena att använda billigare utlänsk arbetskraft. 2017-04-04 14:17

11 bara negativt 2017-04-04 11:05

12 nej inte än 2017-04-04 10:53

13 Mindre konsumentjobb. 50% minskning. 2017-04-04 09:25

14 Tjat om att betala svart! 2017-04-04 08:59

15 Mer osund konkurrens 2017-04-04 08:38

16 osäkrare kunder 2017-04-04 08:10

17 Det har inte påverkat så mycket eftersom vi inte utför så mycket ROT jobb, mest åt företag. 2017-04-04 07:21

18 Ingen påverkan alls, arbetar inte mot privatkunder. 2017-04-04 06:56

19 Ja vår verksamhet har fått ca 60 % lägre orderingång från privatsektor 2017-04-04 06:35

20 Nej 2017-04-04 06:24

21 De mindre projekten har minskat kraftig och jag har fått förfrågan att utföra tjänster utan kvitto. Har inte skett under
tidigare år.

2017-04-03 22:43

22 Inget märkbart, men det är svårt att se då det just nu är allmänt stor orderingång 2017-04-03 22:32

23 Negativt! Kunderna är mer försiktiga med hur mycket jobb dom ska göra, å istället göra fortsättning året därpå. Eller
välja en billigare arbetskraft från utlandet.

2017-04-03 21:59

24 Minskade förfrågningar. 2017-04-03 20:34

25 Inget 2017-04-03 19:43

26 Mina anställda har fått mer fritidsjobb som inkräktar på företagets arbetstillfällen. 2017-04-03 19:29

27 Färre privatkunder , låg förfrågan på renoveringar av småhus och sommarstugor 2017-04-03 18:47

28 Jag upplever att kunderna blir tveksamma över priset 2017-04-03 17:48

29 Mindre förfrågningar och kunderna vänder sig till firmor med utländsk personal, lägre löner och kostnader 2017-04-03 17:21

30 det har blivit mycket mindre jobb hos privatpersoner 2017-04-03 17:15

31 minskad omsättning 2017-04-03 17:09

32 Inte mycket. Det känns som att kunderna har panik att utnyttja rot mens det fins kvar. 2017-04-03 16:54
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33 Inte alls. 2017-04-03 15:57

34 Mindre jobb mot privatpersoner sedan sänkningen! 2017-04-03 15:30

35 Något mindre att göra 2017-04-03 15:27

36 Mindre efterfrågan med minskade intäkter som resultat... 2017-04-03 14:01

37 ingenting 2017-04-03 13:46

38 Vi hade mycket extra hösten innan det sänktes 2017-04-03 13:26

39 Betydligt färre renoveringsarbeten vilket har gjort att vi har valt att inte rekrytera fler anställda i den mån vi önskat. 2017-04-03 13:12

40 Krångligare att räkna... 2017-04-03 13:12

41 Vi har inte märkt så mycket, dom små ROT jobben försvann, men dom större som utnyttjar fullt ut finns kvar 2017-04-03 13:07

42 Ja, privatsektorn försvinner nästan helt 2017-04-03 12:59

43 Mindre att göra. 2017-04-03 12:33

44 Mindre efterfrågan 2017-04-03 12:31

45 Betydligt färre förfrågningar på större ombyggnationer. 2017-04-03 12:13

46 Våra kunder är till största del privatkunder och de tycker att det kostar för mycket och tyvärr så vill de ha svartjobb. Vi
lägger ner jobb på projektering och offert och sedan väljer de någon som tar det svart

2017-04-03 12:00

47 Inget 2017-04-03 11:59

48 Minskade ROT uppdrag 2017-04-03 11:51

49 Mindre vilja att beställa extra arbeten samt mindre entreprenader . 2017-04-03 11:39

50 större konkurrens från företag som tidigare var inriktade på ROT sektorn 2017-04-03 11:37

51 på grund av andra saker vänder vi oss inte så mycket till privatpersoner så denna enkät blir missvisande om ni
använder oss.

2017-04-03 11:36

52 Inte mycket 2017-04-03 11:36

53 ROT är en mkt liten del av vår verksamhet och neddragningen har inte påverkat oss. 2017-04-03 11:20

54 Inte alls 2017-04-03 11:12

55 Marginellt. 2017-04-03 10:57

56 Dåligt 2017-04-03 10:44

57 Inte alls, vi jobbar inte åt privatpersoner. Endast i undanstagsfall åt kunder vi känner. 2017-04-03 10:36

58 Mycket lite 2017-04-03 10:30

59 Vi har tappat i princip hela den privata marknaden. 90% av samtliga entreprenader emot ptivata markanden som vi har
räknat på har utförts till företag med låglavlönad utländskarbetskraft.

2017-04-03 10:28

60 Betydligt mindre rotjobb. 2017-04-03 10:21

61 Efterfrågan har minskat, svartjobb ökar. 2017-04-03 10:19

62 Lite mindre jobb till privatpersoner 2017-04-03 10:11

63 Inget speciellt 2017-04-03 10:10

64 Har inte påverkat mig men.....Folk anlitar byggare som vill ha betalt svart 2017-04-03 10:06

65 Än så länge har det inte varit några problem 2017-04-03 09:57

66 Förfrågan om svartjobb har ökat markant, en del kunder som inte ens frågar om svartjobb väljer att skjuta upp sina
renoveringar istället. Tack var hårdtrycket på marknaden just nu har vi inte behövt att skära ner på personalen.

2017-04-03 09:56

67 Mindre privat jobb 2017-04-03 09:52

68 Privatkunderna har minskat 2017-04-03 09:51

69 Mindre förfrågningar . 2017-04-03 09:51

70 Färre arbeten hos privatkunder. 2017-04-03 09:47
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71 Lite mindre jobb i denna sektor 2017-04-03 09:43

72 Förre förfrågningar 2017-04-03 09:35

73 Inget 2017-04-03 09:31

74 Mindre förfrågningar 2017-04-03 09:29

75 minskat 2017-04-03 09:27

76 Inget 2017-04-03 09:20

77 Vi trodde att det skulle påverka företaget mer än vad eg. har gjort. Svartjobbsförfrågningar har ökat någon liten andel.
Alt. att man har valt företag med polsk (billigare) arbetskraft istället. Men överlag har företaget inte blivit påverkat
nämnvärt. Den låga räntan bidrar mer till ökad renoveringsvilja än minskat ROT-avdrag.

2017-04-03 09:18

78 Mindre jobb mot privatpersoner 2017-04-03 09:05

79 negativt 2017-04-03 08:58

80 Minskat antal förfrågningar och kunderna vill göra mycket själva. 2017-04-03 08:58

81 Blivit mindre med jobb.åt privat personer.. 2017-04-03 08:55

82 Negativt 2017-04-03 08:54

83 Negativt - privata sektorn har minskat kraftigt. 2017-04-03 08:51

84 Inte alls 2017-04-03 08:49

85 Marginellt då vår verksamhet endast är inderekt riktad mot privatmarknaden. 2017-04-03 08:46

86 Kunder beställer mindre med jobb 2017-04-03 08:45

87 Med tidigare rotavdrag träffade vi sysselsättningen för ca 5-6 man under vinterhalvåret. I vinter har vi haft ca 0,5 man. 2017-04-03 08:42

88 Det har inte betytt något för oss nu då vi inte har uppdrag mot privatmarknaden men det man hör bland kolleger som
riktar sig mot privatmarknaden så är resultatet minskad orderingång.

2017-04-03 08:39

89 Vi har delvis ändrat inriktning på verksamheten mot andra kunder då beställningar från privatpersoner har minskat. 2017-04-03 08:39

90 Negativt, det är stor skillnad för konsumenterna. 2017-04-03 08:38

91 Färre privatarbeten än innan sänkningen, det är tur att det är högkonjunktur i byggsverige annars hade jag haft
problem.

2017-04-03 08:38

92 Negativt 2017-04-03 08:37

93 Inget 2017-04-03 08:36

94 Inget 2017-04-03 08:36

95 Vi arbetar inte med privatkunder. 2017-04-03 08:36

96 mycket mindre jobb. 2017-04-03 08:33

97 Nej 2017-04-03 08:32

98 Inget 2017-04-03 08:31

99 Privatkunderna har minskat 2017-04-03 08:29

100 Nästan inga rotarbeten 2017-04-03 08:28

101 Mer svarta kulor 2017-04-03 08:28

102 Inget 2017-04-03 08:27

103 Jag de privata uppdragen har halverats. 2017-04-03 08:27

104 Marginelt 2017-04-03 08:25

105 Vi har inga ROT arbeten 2017-04-03 08:25

106 Mer svartarbete 2017-04-03 08:24

107 det blir färre jobb 2017-04-03 08:23

108 Har ej. 2017-04-03 08:22
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109 Färre förfrågningar Ökade antal oseriösa byggföretag 2017-04-03 08:21

110 Marginellt eftersom vi jobbar väldigt lite med privatkunder. 2017-04-03 08:21

111 Mindre orderingång. 2017-04-03 08:18

112 Vi arbetar inte så mycket mot privatpersoner. Därför ingen skillnad. 2017-04-03 08:18

113 Idagsläget ingen påverkan 2017-04-03 08:17

114 Ingen alls. 2017-04-03 08:17

115 Negativt 2017-04-03 08:17

116 Mindre arbeten åt privatpersoner 2017-04-03 08:17

117 Egentligen inget. Våra privata kunder beställer oftast större arbeten med många timmar. 2017-04-03 08:16

118 Inget alls 2017-04-03 08:16

119 Vi har mycket mindre ROT-jobb idag än när det var 50/50. Uppvägs än så länge av ökad efterfrågan från andra
sektorer.

2017-04-03 08:16

120 Mindre privata projekt 2017-04-03 08:16

121 minimalt 2017-04-03 08:16

122 Det har blivit mindre beställningar från privatpersoner. 2017-04-03 08:15

123 Vi utför väldigt få RotJobb så minimal påverkan, dock ökar risken för svartjobb inom branschen 2017-04-03 08:14

124 Mindre sådana jobb. 2017-04-03 08:14

125 Mindre jobb för privatpersoner 2017-04-03 08:11

126 Inte mycket. 2017-04-03 08:11

127 Ej mätbart 2017-04-03 08:11

128 Mindre jobb 2017-04-03 08:10

129 Vi jobbar inte mot privatpersoner och har inte använt rot avdrag. 2017-04-03 08:09

130 Mindre jobb = mindre arbetstillfällen 2017-04-03 08:09

131 Inte nämnvärt 2017-04-03 08:09

132 Det har helt enkelt blivit svårare att "få" ROT- jobben. Kollegorna på fältet säger att efterfrågan gällande arbete utan
kvitto har ökat.

2017-04-01 17:35

133 mindre jobb 2017-04-01 13:58

134 Något mindre m ROTarbeten men andra jobb har ökat mycket 2017-03-31 22:35

135 Inte mycket, vi har mest företagskunder. Privatkunder är nästan försvunnit 2017-03-31 14:52

136 Inte alls. Vi jobbar ej åt konsument. 2017-03-30 22:51

137 I princip inte alls. Handlar det om en större renovering så är det egentligen ingen skillnad för konsumenten mot
tidigare.

2017-03-30 09:21

138 Har för få privatkunder för att neddragningen ska påverka oss. 2017-03-29 18:16

139 nej 2017-03-29 17:30

140 Förfrågningarna har helt uteblivit jämfört med tidigare period. 2017-03-29 16:33

141 Inga jobb åt privatpersoner. 2017-03-29 16:29

142 Mycket mindre förfrågningar 2017-03-29 15:35

143 Något mindre rotarbeten efter neddragningen 2017-03-29 14:17

144 Ingenting då konjunkturen i övrigt är jättehög 2017-03-29 08:47

145 Mindre förfrågningar av Rot jobb 2017-03-29 05:21

146 Inget 2017-03-28 22:45

147 Minskad sysselsättning 2017-03-28 21:40
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148 Arbetar inte med konsumententreprenader 2017-03-28 21:04

149 -5 till 7% omsättning 2017-03-28 20:43

150 Kunder kollar mer vad de får för pengarna, arbetstid och ´det tar längre tid att bestämma sig. 2017-03-28 17:26

151 Vi har väldigt lite uppdrag mot privatpersoner så vi känner inte av neddragningen nämnvärt. 2017-03-28 16:32

152 Har haft mindre förfrågningar på rot-arbete. 2017-03-28 12:53

153 ca 15% nergång 2017-03-28 12:44

154 Kortsiktigt inget. 2017-03-28 11:14

155 Vi får svårare att konkurrera mot mindre seriösa aktörer som gör det svart helt eller delvis. 2017-03-28 11:06

156 Mindre privata kunder 2017-03-28 10:16

157 Inte alls 2017-03-28 10:14

158 mindre jobb av privatkunder 2017-03-28 10:07

159 Inte alls 2017-03-28 08:59

160 Inte alls 2017-03-28 08:28

161 Andelen av mindre arbeten 25000-150000 kr har minskat. 2017-03-28 08:15

162 Mindre efterfrågan på ROT tjänster 2017-03-28 08:11

163 Negativt. Färre arbeten. 2017-03-28 08:07

164 Vi har inte märkt så stor skillnad 2017-03-28 08:02

165 Antalet förfrågningar har minskat. Det händer att någon frågar om svart betalning. Det hände aldrig innan sänkningen. 2017-03-28 07:49

166 Mindre förfrågningar samt att det är mer svartarbeten på marknaden. 2017-03-28 07:29

167 Nedskärning av personal 2017-03-28 07:21

168 Mindre arbeten mot privatsidan 2017-03-28 07:21

169 Mindre jobb på privatsidan 2017-03-28 06:58

170 Mindre ordrar från privatpersoner. 2017-03-28 06:43

171 Mindre jobb mot privatpersoner 2017-03-28 06:29

172 Väldigt lite 2017-03-27 22:22

173 Minskat omsättning! 2017-03-27 22:10

174 Vi har färre förfrågningar om jobb. 2017-03-27 21:17

175 Inte så mycket, då vi bygger mycket nytt. 2017-03-27 21:05

176 Inget 2017-03-27 20:36

177 Mycket lite 2017-03-27 20:12

178 Färre inbokade jobb, kortare framförhållning. 2017-03-27 19:11

179 Negativt, kunder köper tydligen sina jobb av något annat än av företag1 2017-03-27 18:59

180 Sänkť omsättning ca 15% 2017-03-27 18:37

181 Negativt 2017-03-27 18:33

182 Det har inte påverkad något. 2017-03-27 18:27

183 Då vi som oftast har högre materialkostnad än vad själva arbetstiden ger är det inte så gynnsamt med ROT-avdrag 2017-03-27 18:11

184 nu i dagsläget har vi inte många rotkunder men innan förändringarna så hade vi ett antal varje månad 2017-03-27 17:50

185 Inte alls då vi inte gör så många jobb av den typen 2017-03-27 17:43

186 Mindre jobb åt privatpersoner 2017-03-27 17:25

187 Mindre med jobb 2017-03-27 17:25

188 Mindre personal och mindre omsättning 2017-03-27 17:14
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189 Det har blivit mindre med förfrågningar av offerter på större utbyggnader 2017-03-27 16:42

190 Inte så mycket eftersom vi sällan har uppdrag åt privatkunder. 2017-03-27 16:34

191 Det hat inte påverkat oss.Tror att nivån är lagom nu. På större jobb är det ju ingen skillnad. 2017-03-27 16:33

192 Inget ännu! 2017-03-27 16:27

193 Det har blivit mindre jobb åt privatpersoner. 2017-03-27 15:55

194 Vi märker av osund konkurrens från icke seriösa entreprenörer. 2017-03-27 15:43

195 Inte speciellt, eftersom vi i stort sätt uteslutande arbetar med företagskunder 2017-03-27 15:38

196 Mindre sysselsättning. 2017-03-27 15:30

197 Att jag nästan inte gör privatjobb överhuvudtaget 2017-03-27 15:23

198 Rotbidragsarbetena har nästan upphört helt. 2017-03-27 15:21

199 Inte nämnvärt 2017-03-27 15:00

200 35prosent 2017-03-27 14:59

201 Ingenting 2017-03-27 14:32

202 Det är tråkigt att få frågor om svart betalning och när man säger nej så går de till företag som är villiga att utföra
svartarbete. Vi har mindre orderingång pga det sänkta ROT-avdraget.

2017-03-27 14:24

203 Lägre orderingång 2017-03-27 14:16

204 Marginellt 2017-03-27 14:11

205 Mindre småjobb 2017-03-27 14:07

206 Jag har minskat min omsättning med 50 % 2017-03-27 13:50

207 Negativt 2017-03-27 13:49

208 Vi har knappt några privatpersoner som kunder 2017-03-27 13:45

209 Negativt 2017-03-27 13:39

210 Mindre orderingång av konsumenter 2017-03-27 13:38

211 Vi har minskat från 9 man till 4 man. 2017-03-27 13:37

212 Vänder oss mest mot företag 2017-03-27 13:37

213 Inget alls 2017-03-27 13:34

214 Betydligt färre förfrågningar i dag 2017-03-27 13:33

215 Vi har fått mindre ROT-jobb pga av neddragningen vilket har påverkat vår sysselsättning negativt. 2017-03-27 13:27

216 Nej 2017-03-27 13:23

217 Omfattningen har minskat framförallt på lite mindre jobb, kunderna har säkert hittat annat sätt ( svartjobb) eller avstår
från att utföra vissa jobb.

2017-03-27 13:19

218 Mindre ROT Jobb 2017-03-27 13:14

219 Mindre förfrågningar 2017-03-27 13:10

220 Mindre förfrågningar på privat sektor 2017-03-27 13:03

221 Klar minskning i antal av mindre jobb. Upplever att kunden gör jobbet själv eller köper svart. 2017-03-27 12:55

222 Man får hitta andra kunder. Ingen påverkan av antalet anställda än. 2017-03-27 12:54

223 Vi har tappat stor del av våran försäljning till privata. Vi fick ändra fokus och jobbar nu mer mot professionella
beställare.

2017-03-27 12:50

224 Jobben mot privatpersoner har minskat 2017-03-27 12:49

225 Minskad orderingång av privata uppdrag 2017-03-27 12:48

226 färre jobb med ROT-avdrag, frågan om arbete utan kvitto dyker oftare upp, till skillnad från innan då den aldrig dök upp 2017-03-27 12:42

227 Inget 2017-03-27 12:42
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228 Inte så mycket då vi gör lite större jobb. Men vi ser en stor minskning på förfrågan om mindre jobb. Förut hade vi en
stor lista på småsaker som ska göra nu är listan endast på ett fåtal jobb.

2017-03-27 12:40

229 Att den puckel av arbeten som var sista året med 50% nu har sjunkit till normal nivå igen 2017-03-27 12:37

230 Inte alls samma efterfrågan som tidigare 2017-03-27 12:33

231 Mindre firmor som tidigare arbetade mer mot ROT-marknaden har nu försökt få fäste i lite större projekt på
kommersiella sidan.

2017-03-27 12:27

232 Inget i mitt fall 2017-03-27 12:27

233 Mer extra jobb att göra och då mest administrativt, mycket förkalar vad som gäller med ROT och vilka jobb man kan
Använda ROT avdraget

2017-03-27 12:27

234 Vi jobbar inte emot privat personer längre då ROT reglerna ändrades 2017-03-27 12:27

235 Mindre privata kunder 2017-03-27 12:23

236 Ingen påverkan. 2017-03-27 12:19

237 Inte alls, jobbar ej emot privatpersoner 2017-03-27 12:17

238 Förfrågningar från privatpersoner har minskat med 60-70%. 2017-03-27 12:16

239 Inget alls 2017-03-27 12:08

240 Negativt är nu utkonkurrerad av billig arbetskraft från östländer 2017-03-27 12:07

241 Har missat jobb på grund av svartarbeten 2017-03-27 12:05

242 Kunder med sämre ekonomi renoverar inte i lika stor utsträkning 2017-03-27 12:01

243 negativt 2017-03-27 11:57

244 Färre konsumentjobb. 2017-03-27 11:55

245 Färre jobb med rot och fler frågor om att "fixa till" fakturan. 2017-03-27 11:43

246 Mindre privatkunder 2017-03-27 11:42

247 mindre förfrågningar 2017-03-27 11:38

248 Vi har minskad orderingång på privat jobben pga. neddragningen. 2017-03-27 11:38

249 Nej. 2017-03-27 11:37

250 Skapar möjlighet för oseriösa att växa. 2017-03-27 11:33

251 90 Har påverkat ganska mycket. 90 2017-03-27 11:31

252 Mindre jobb åt personalen 2017-03-27 11:30

253 inte lika många förfrågningar 2017-03-27 11:30

254 vi har upphört nästan helt med ROT jobb, dels är det alltid en risk med privatkunder men även osäkerheten med ROT.
ROT har varit ett lysande instrument till att nästan utrota svartarbete, i och med detta funkar även reklamationsrätten
efteråt då företagen finns att få tag i.

2017-03-27 11:27

255 Nej 2017-03-27 11:24

256 Inte något, Strängbetong utför inte några ROT-arbeten, vad jag kommit i kontakt med. 2017-03-27 11:18

257 Inte alls 2017-03-27 11:17

258 Vi jobbar inte med privatkunder och har därav inte påverkats nämnvärt av ROT-avdraget. 2017-03-27 11:16

259 Färre jobb till vettiga priser . 2017-03-27 11:14

260 Inte alls 2017-03-27 11:12

261 Vi har mindre förfrågningar från privatpersoner 2017-03-27 11:08

262 vi har avskedat 2017-03-27 11:07

263 Mindre inom den privata sektorn 2017-03-27 11:03

264 Inget 2017-03-27 11:00
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265 Inte jättemycket då privatpersoner inte är vår huvudsakliga kund. 2017-03-27 10:55

266 inte nämnvärt 2017-03-27 10:55

267 Inte så mycket, vi arbetar mest mot företag. 2017-03-27 10:53

268 Vår omsättning mot konsumenter har minskat med 75%. 2017-03-27 10:53

269 inte särskilt 2017-03-27 10:53

270 Minskad omsättning 2017-03-27 10:51

271 Vi har tappat ca. 60-70 av förfrågningarna 2017-03-27 10:51

272 Vi kan ej se någon förändring av att det minskat. 2017-03-27 10:48

273 Ingen påverkan 2017-03-27 10:46

274 Mindre kunder 2017-03-27 10:41

275 Inte nämnvärt eftersom vi inte har många privatkunder 2017-03-27 10:39

276 Inget skulle jag vilja påstå 2017-03-27 10:38

277 Mindre jobb. 2017-03-27 10:37

278 Det har gått från att ha varit en mindre del av vår omsättning till i stort sett inget alls 2017-03-27 10:36

279 Inte nämnvärt. Andelen arbeten med rot är mindre än 5% 2017-03-27 10:35

280 Vi utför väldigt lite ROT-arbeten, så neddragningen har för oss inte påverkat oss. 2017-03-27 10:35

281 Nej 2017-03-27 10:33

282 Mindre förfrågningar från privatpersoner, och mindre beställda arbeten 2017-03-27 10:33

283 Får inga förfrågningar längre 2017-03-27 10:31

284 sämre lönsamhet 2017-03-27 10:31

285 Omsättningen har minskat med 1 miljon kr och från 100 ROT-anmälningar till Skatteverket per år till 80 st. 2017-03-27 10:28

286 Negativt 2017-03-27 10:27

287 mindre kunder som hör av sig till oss svenska firmor på min gata finns 4 st olika utländska firmor som debiterar knappt
ca 200:- i timmen ???

2017-03-27 10:26

288 inget speciellt 2017-03-27 10:24

289 Alla mindre jobb har försvunnit, får inte några förfrågningar på dessa jobb 2017-03-27 10:22

290 Färre förfrågningar. 2017-03-27 10:19

291 Vi har inte påverkats alls. Vi får lika många förfågningar nu som tidigare 2017-03-27 10:19

292 Förfrågningar har helt klart minskat och då vi har privat kunder som extra utfyllnad så spelar det inte jätteroll, men vi
har fått in firmor som endast jobbat med privatkunder klivit in på mer kommersiell marknad.

2017-03-27 10:18

293 mindre kunder 2017-03-27 10:17

294 MInskad orderingång 2017-03-27 10:16

295 Fler förfrågningar inkom och fler jobb utfördes innan ändringen till 30% 2017-03-27 10:15

296 Mindre privata kundet 2017-03-27 10:14

297 Att förfrågningar inte kommer i samma utsträckning. 2017-03-27 10:13

298 Inte direkt då vi har en väldigt liten exponering direkt mot privatkunder. Vi känner dock av att de av våra kunder som är
seriösa har svårt att få jobb.

2017-03-27 10:12

299 Folk väljer svart arbetskraft istället så det har blivit mindre sådana jobb. 2017-03-27 10:11

300 något färre uppdrag vid tiden just vid neddragningen men nu åter tagit sig - de som behöver tjänsten beställer den
men efter noga övervägande

2017-03-27 10:10

301 Frågor om svartbetalning är åter aktuellt då privatpersoner inte längre ser ROT som en lösning. 2017-03-27 10:09
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302 Får omsättning mot privat personer är endast 10% av totalen, så vi har inte påverkats så mycket, vi märker att kunder
inte utför jobb som har varit planerade före ändringen,

2017-03-27 10:08

303 inget 2017-03-27 10:07

304 Nästan inget alls. Vi gör väldigt lite jobb åt privatpersoner 2017-03-27 10:06

305 Mindre intäkter på konsumentsidan, mindre lager, två butik/lager-tjänster avvecklade 2017-03-27 10:05

306 Ja. Det frågas mer om utan kvitto för mindre jobb nu. 2017-03-27 10:05

307 ja 2017-03-27 10:05

308 Inget alls 2017-03-27 10:04

309 Mindre jobb 2017-03-27 10:03

310 vi jobbar ej mot privat så inte jätte mycket 2017-03-27 10:02

311 Det är svårare att räkna hem jobben 2017-03-27 10:01

312 ROT arbeten har minskat med ca 70%. Vi har fått göra omfördelningar av personal. Fler måste "jobba borta" fast de
inte vill

2017-03-27 09:59

313 Har ej påverkat, utför nästan inga ROT-arbeten 2017-03-27 09:59

314 Inget 2017-03-27 09:58

315 Inte något 2017-03-27 09:57

316 Mindre arbete åt privatpersoner 2017-03-27 09:57

317 Negativt, vi har mycket lägre accept på våra anbud idag och vi har räknat med att det tagit bort ca 3 tjänster i den
sektorn på årsbasis.

2017-03-27 09:55

318 Sämre intäkter 2017-03-27 09:55

319 Inget nämnvärt, förutom att det märks av att privatpersonerna är mer benägna att gå till hantverkare som gör jobbet
utan faktura. Men vi ställde om ganska snabbt tilll att åta oss färre jobb åt privatpersoner och riktade om versamheten
till andra företag.

2017-03-27 09:55

320 Mycket lite. 2017-03-27 09:55

321 Inget som vi vet 2017-03-27 09:54

322 Ingenting eftersom vi inte arbetar åt privat personer 2017-03-27 09:53

323 Negativt. 2017-03-27 09:52

324 Mindre förfrågningar från privatpersoner. 2017-03-27 09:52

325 Konsument kunderna har minskat. 2017-03-27 09:51

326 Förfrågningar från privatpersoner har minskat 2017-03-27 09:51

327 Andelen förfrågningar och jobb till privatpersoner har minskat. Men då vi inte har privatpersoner som direkt kundkrets
så har det inte påverkat oss då vi gör mer jobb där vi har bolag som beställare.

2017-03-27 09:51

328 något 2017-03-27 09:51

329 Det har blivit mindre rotjobb 2017-03-27 09:51

330 Färre förfrågningar. Vi märker att det är lugnare på privata marknaden. Tyvärr.... 2017-03-27 09:50

331 Eftersom vi är ett ungt företag med bara sex års verksamhet så har vi inte märkt ngn nedgång utan i stället ökat
försäljningen men det beror på att vi fått gott rykte om att vara seriösa.

2017-03-27 09:50

332 Nej. 2017-03-27 09:50

333 Vi har fått mindre jobb till privatpersoner. 2017-03-27 09:50

334 Rotförfrågningar har minskat.Svårt att säga varför, men misstänker att vissa arbete som vi skulle fått har gått till svart
arbetskraft.

2017-03-27 09:49

335 Kunder väljer att utföra vissa sysslor själva istället för att hyra in timmar 2017-03-27 09:48

336 Negativt 2017-03-27 09:48

337 Ingen påverkan 2017-03-27 09:47
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338 Ingen ändring 2017-03-27 09:47

339 Ingen väsentlig påverkan 2017-03-27 09:47

340 Mindre arbete. många fixar själv eller köper svart 2017-03-27 09:47

341 Ja.Det är mindre förfrågningar. 2017-03-27 09:47

342 Mycket färre arbeten. 2017-03-27 09:46

343 Negativt, får antagligen varsla. 2017-03-27 09:44

344 efterfrågan har minskat 2017-03-27 09:44

345 Mindre orderingång 2017-03-27 09:44

346 mindre jobb 2017-03-27 09:44

347 Sämre ekonomi 2017-03-27 09:44

348 Inget 2017-03-27 09:43

349 negativt med förfrågningar om svart jobb samt oärlig konkurrens från de som väljer att jobba svart 2017-03-27 09:43

350 Vissa av våra kunder har märkt en nedgång vilken givetvis även påverkar oss. 2017-03-27 09:43

351 Ser ingen påverkan 2017-03-27 09:43

352 Försäljnings minskning med 10%. 2017-03-27 09:43

353 Har blivit mindre av enstyckes kök/badrum och mer stora jobb 2017-03-27 09:42

354 Betydligt mindre privatkunder. Den svarta marknaden blommar igen från att i stort sett varit helt död. 2017-03-27 09:42

355 Färre beställningar från konsumenter 2017-03-27 09:42

356 Ja 2017-03-27 09:41

357 Inget direkt.. vi har mycket andra jobb att göra. 2017-03-27 09:41

358 Kunderna beställer mindre och har generellt blivit försiktigare. Tycker även att förfrågningar om priser, där kunden i
slutändan väljer "en bekant" har blivit fler.

2017-03-27 09:41

359 ROT är en försumbar del för oss 2017-03-27 09:41

360 Inte något nämnvärt 2017-03-27 09:41

361 Färre ROT förfrågningar. 2017-03-27 09:40

362 Vi har aldrig varit beroende av ROT eftersom vi mer ägnar oss åt nyproduktion och arbeten åt företag. Men vi upplever
att förfrågningarna från privatpersoner blivit färre.

2017-03-27 09:40

363 Minskad försäljning 2017-03-27 09:40

364 Mer frågor om att göra arbetet svart 2017-03-27 09:39

365 Inga nya kunder. Bara några få stamkunder kvar. 2017-03-27 09:39

366 Markant minskning av jobb till privatpersoner 2017-03-27 09:39

367 Mindre jobb 2017-03-27 09:39

368 Vi styr vår verksamhet att minimera projekt mot konsument 2017-03-27 09:38

369 Betydligt mycket färre jobb på privatsidan. Nu är utbudet stort på annat så inga neddragningar har behövt göras. 2017-03-27 09:38

370 Mindre jobb åt konsument. 2017-03-27 09:38

371 Mindre att göra 2017-03-27 09:38

372 Mindre rotjobb åt privatpersoner 2017-03-27 09:37

373 färre arbeten de arbeten som finns är mindre i omfattning 2017-03-27 09:37

374 Nej 2017-03-27 09:36

375 Inget 2017-03-27 09:36

376 Ingen förändring 2017-03-27 09:36
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377 mindre jobb nu 2017-03-27 09:36

378 Det har blivit mindre ROT arbeten 2017-03-27 09:36

379 inget , högtryck som gör att det rullar på för fullt. saknar personal. 2017-03-27 09:36

380 Betydligt mindre omsättning mot konsumenter! 2017-03-27 09:35

381 inget särskilt 2017-03-27 09:35

382 Inget nämnvärt. 2017-03-27 09:35

383 mindre jobb färre anställda 2017-03-27 09:34

384 Mindre arbeten 2017-03-27 09:34

385 Inte mycket, eftersom vi bara gjort arbete till privatpersoner när det finns lite mindre arbete till företag 2017-03-27 09:34

386 knappt märkbart lite mindre förfrågningar från privata sidan men vi vill inte jobba där ändå 2017-03-27 09:34

387 Inte speciellt , men jobb som typ fönsterbyte har försvunnit nästan helt, samt mindre jobb, större jobbförfrågan har
ökat typ tillbyggnader större ombyggnader

2017-03-27 09:34

388 Vi har inte så mycket ROT-tjänster när vi jobbar med mark. Se som gör om tex avlopp eller dränering är ändå, mer
eller mindre tvingade att göra detta oavsett kostnad.

2017-03-27 09:33

389 Färre anställda, Rot jobben har i stort sätt försvunnit. 2017-03-27 09:33

390 Inget alls. 2017-03-27 09:33

391 Lite färre förfrågningar. 2017-03-27 09:33

392 x 2017-03-27 09:32

393 Mycket lite, inte vår kundkrets 2017-03-27 09:32

394 Marginellt, kanske -10% 2017-03-27 09:31

395 Marginellt då vi främst arbetar mot företag. 2017-03-27 09:31
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Q5 Vad skulle ett borttagande av ROT-
avdraget innebära för dig?

Svarade: 403 Hoppade över: 123

# Svar Datum

1 ?? 2017-04-05 15:57

2 Neddragning av personal. 2017-04-05 14:42

3 att vi måste söka nya beställare 2017-04-05 14:02

4 Ärligt tror jag inte att det skulle minska arbetsingången. Har till största delen utnyttjats av de som gjort stora
ombyggnationer. Ombyggnationer eller renoveringar som troligen gjorts ändå, då räntan varit låg. De mindre
renoveringarna hade nog även de gjorts ändå. Kanske minskar de till förmån för svarta tjänster, men i gengäld så blir
det priser som är jämförbara för oss som är seriösa. Vi slipper konkurrera med de som enbart säljer mycket "arbete"

2017-04-05 11:13

5 Antagligen minst en halvering av arbetsstyrkan (fn 10 st arbetare) 2017-04-05 11:12

6 ingen förändring 2017-04-05 08:53

7 Det skulle innebära att 1-2 yrkesarbetare eventuellt får lämna sina uppdrag. 2017-04-05 08:42

8 Inget 2017-04-04 16:23

9 85% av jobben är rotjobb. Då måste vi dra ner på personalen. 2017-04-04 15:40

10 Antagligen svårare att få jobb. 2017-04-04 14:17

11 2-3% minskad omsättning 2017-04-04 12:35

12 det vore det bästa 2017-04-04 11:05

13 det skulle inte vara bra 2017-04-04 10:53

14 svartjobben skulle komma tillbaka direkt. 2017-04-04 09:25

15 Ännu mera tjat! 2017-04-04 08:59

16 Färre anställda 2017-04-04 08:38

17 mindre jobb troligen 2017-04-04 08:10

18 Se ovan 2017-04-04 07:21

19 Mer konkurans och förmodligen mer prispress. 2017-04-04 06:56

20 Att jag behöver säga upp personal, och omstrukturera 2017-04-04 06:35

21 Inget större betydelse 2017-04-04 06:24

22 Troligtvis skulle jag få minska på personalstyrkan då vi får sämre orderingång. 2017-04-03 22:43

23 Att min personal förmodligen hade arbetet svart meta på kvällar och helger. När konjunkturen vänder neråt hade det
varit mera kännbart.

2017-04-03 22:32

24 Det skulle vara katastrof för alla mindre företagare på landsbygden. 2017-04-03 21:59

25 Stor förlust och sänkning av omsättning. Nedskärning av personal. 2017-04-03 20:34

26 Uppsägning av kanske 3 man. Jag kommer helt säkert också få fler förfrågningar om svarta pengar för utförda
arbeten.

2017-04-03 19:29

27 Förmodligen fler kunder som vill betala svart och kanske minska personalstyrkan 2017-04-03 18:47

28 Katastrof 2017-04-03 17:48

29 Stänga igen ?? 2017-04-03 17:21

30 det skulle bli mindre jobb 2017-04-03 17:15

31 att konkurrensen från oseriösa entreprenörer skulle öka. Och att anställda yrkesarbetare skulle börja köra extra
(svart)på helger och kvällar igen

2017-04-03 17:09
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32 Mindre jobb 2017-04-03 16:54

33 Om ROT-avdraget försvinner helt så kommer det nog att märkas. Och då tror jag vi behöver skära ner på
personalstyrkan lite grann.

2017-04-03 15:57

34 Minskad personal styrka och obefintligt med jobb mot privatpersoner! 2017-04-03 15:30

35 Betydligt mindre att göra. 2017-04-03 15:27

36 Negativt. Mindre med jobb, minskade intäkter.... 2017-04-03 14:01

37 ingenting jag tycker man kan ta bort rotavdraget helt och hållet 2017-04-03 13:46

38 Inte mycket 2017-04-03 13:26

39 Arbetsbrist som får uppsägningar till följd En ökad efterfrågan på arbeten utan kvitto vilket slår undan fötterna på de
seriösa företag som följer gällande lagar och regler då det blir svårt att konkurrera med mindre seriösa aktörer

2017-04-03 13:12

40 Mindre jobb men också avlastning administrativt. 2017-04-03 13:12

41 En återgång till diskussionen om hur stor del man kan ta utan moms, den som tar störst del vinner avtalet. Så var det
alltid innan ROT kom till. Det har vi sluppit nu några år.

2017-04-03 13:07

42 Privatsektorn blir helt död Svartjobben kommer tillbaka med full styrka Således oseriösa företag, ej anslutna, ingen F-
skatt samt ingen arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatserna

2017-04-03 12:59

43 Ännu mindre att göra. Mer oseriösa aktörer på marknaden. 2017-04-03 12:33

44 Svårt att svara på, men det kommer förmodligen få till följd att jag varslar samtliga anställda. 2017-04-03 12:31

45 Katastrof. 2017-04-03 12:13

46 Om de tar bort ROT så kommer vi att tappa många kunder 2017-04-03 12:00

47 Inget direkt men konkurensen skulle säkert öka. 2017-04-03 11:59

48 Ännu mindre ROT uppdrag 2017-04-03 11:51

49 Ännu sämre med dessa arbeten . / 2017-04-03 11:39

50 De företag som idag arbetar på denna marknaden kommer konkurrerar mer på andra marknader och dessutom
kommer svartjobben igång igen. Detta medför att hantverkare återigen kommer att jobba svart på kvällar och helger,
ökade arbetsskador fler sjukskrivningar i sitt ordinarie arbete etc etc

2017-04-03 11:37

51 svar se ovan på punkt 4. 2017-04-03 11:36

52 Ev. personalminskningar 2017-04-03 11:36

53 På sikt skulle ett borttagande av ROT återigen snedställa konkurrensen med fler som efterfrågar arbeten utan kvitto,
där fler av våra konkurrenter skulle kunna erbjuda villkor som är omöjliga för oss.

2017-04-03 11:20

54 Mindre jobb förfrågningar av privatpersoner. 2017-04-03 11:12

55 Ingenting. 2017-04-03 10:57

56 Katastrof 2017-04-03 10:44

57 Det öppnar upp intresset för privatpersoner att anlita utförandet av byggtjänster svart. För vårt företag innebär det att
fler aktörer som jobbar svart kommer in i branschen.

2017-04-03 10:36

58 Våra konkurrenter som sysslar med dessa jobb skulle få mindre jobb 2017-04-03 10:30

59 Så länge vi håller oss till kollektivavtalet och arbetar med utbildad svensk arbetskraft så kommer vi inte få utföra några
arbeten på den privata marknaden

2017-04-03 10:28

60 Vet ej. 2017-04-03 10:21

61 Att vi säger upp ca 15% av våra anställda 2017-04-03 10:19

62 Nästan inga jobb alls till privatpersoner 2017-04-03 10:11

63 Lättare administration Ev färre bygg beställningar 2017-04-03 10:10

64 Inte innebära något för mig, men det är ju idiotiskt att ta bort det 2017-04-03 10:06

65 Absolut minskad order ingång och det betyder uppsägningar 2017-04-03 09:57
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66 Det skulle innebära att vi skulle behöva göra en omfattade uppsägning av personal. Skulle även innebära mer
svartjobb som tar jobben från oss på den "vita" marknaden

2017-04-03 09:56

67 Att det skulle bara komma någon enstaka förfrågan från privathushåll 2017-04-03 09:52

68 Inget speciellt 2017-04-03 09:51

69 Antalet privata kunder skulle bli mindre. 2017-04-03 09:51

70 Färre arbeten hos privat kunder. 2017-04-03 09:47

71 Ännu mindre jobb hos privatpersoner. Förmodligen inget mer. 2017-04-03 09:43

72 Svartarbetet skulle komma tillbaks och ta enstor del av arbetet åt privatpersoner 2017-04-03 09:39

73 Inte så mycket 2017-04-03 09:35

74 Inget 2017-04-03 09:31

75 Personaluppsägnng 2017-04-03 09:29

76 Dåligt 2017-04-03 09:20

77 Det hade varit väldigt påtagligt och ska inte vara något alternativ att ens titta på. Det är arbetskostnaden som är den
dyra i en renovering och med tanke på att anställda skall ha högre lön för varje år så måste det finnas något som
balanserar upp detta.

2017-04-03 09:18

78 Söka mer jobb mot företag och kommun 2017-04-03 09:05

79 Ingenting 2017-04-03 09:05

80 personalminskning 2017-04-03 08:58

81 Stor minskning av volymen. Jag arbetar nästan helt mot privatkunder så det skulle innebära ett stort avbräck. 2017-04-03 08:58

82 Blir antagligen neddragning ...av personal. 2017-04-03 08:55

83 Mycket negativt 2017-04-03 08:54

84 Privata sektorn skulle försvinna helt och hållet. 2017-04-03 08:51

85 Ingenting, vi jobbar inte med privatpersoner 2017-04-03 08:49

86 En nedgång av antal förfrågningar och intäktsbortfall i form av extrabeställningar vid fb-skador samt uppenbar risk att
försäkringstagare med höga åldersavdrag väljer kontantersättning i stället för bygghjälp

2017-04-03 08:46

87 Sämre orderstock 2017-04-03 08:45

88 I dagsläget med gällande rot ingen betydelse. 2017-04-03 08:42

89 Som i svaret ovan, inget för tillfället 2017-04-03 08:39

90 Beställningar från privatpersoner skulle till stor del upphöra och vi skulle nog ytterligare få dra ner den delen av vår
verksamhet.

2017-04-03 08:39

91 Katastrof, ROT-avdraget är mycket positivt för byggbranschen. 2017-04-03 08:38

92 Definitivt ett dråpslag om man inte har en trygg grund med t.ex ramavtal eller byggen. 2017-04-03 08:38

93 Katastrof 2017-04-03 08:37

94 Inget 2017-04-03 08:36

95 Inget. Jobbar inte mot privatkund 2017-04-03 08:36

96 Företagsmässigt ingenting, men privat använder vi det alltid och det betyder att man väljer andra vägar. Kanske gör
allt själv.

2017-04-03 08:36

97 Mindre jobb 2017-04-03 08:34

98 Mindre jobb möjligtvis konkurs. 2017-04-03 08:33

99 Väldigt lite. Vi utför ej arbeten till privatpersoner. 2017-04-03 08:32

100 Inget 2017-04-03 08:31

101 För branschen så skulle det var mycket illa tror jag. 2017-04-03 08:29

102 Våra objekt skulle säkert minska med 50% 2017-04-03 08:29
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103 Minskad orderingång 2017-04-03 08:28

104 Ännu mer svarta kulor=svårighet att tvätta slantarna 2017-04-03 08:28

105 Inget hos oss 2017-04-03 08:27

106 Jag tror att till ännu större del så försvinner de privata uppdragen om Rotavdraget försvinner. 2017-04-03 08:27

107 Mera jobb 2017-04-03 08:25

108 Ännu mer svartarbete 2017-04-03 08:24

109 ännu färre jobb 2017-04-03 08:23

110 Jobben skulle bli färre. 2017-04-03 08:22

111 Färre affärer och högre konkerens 2017-04-03 08:21

112 Liten skillnad, se ovanstående kommentar. 2017-04-03 08:21

113 Troligen inte mycket. 2017-04-03 08:18

114 Vet inte om det skulle påverka, oss då vi nästa inte gör några rotjobb 2017-04-03 08:17

115 Ingenting (Rot är en liten del av omsättningen) 2017-04-03 08:17

116 Man skjuter eller lägger ned projekt man planerat. 2017-04-03 08:17

117 Säga upp folk 2017-04-03 08:17

118 Idag tror jag inte det skulle ha någon betydelse. Men för många mindre tror kan det kan vara en katastrof. 2017-04-03 08:16

119 Inget 2017-04-03 08:16

120 Den marknaden skulle bli obefintlig, önskemål om svartjobb skulle komma tillbaka och därmed missar vi jobben
eftersom vi inte tar sådana jobb! Personalstyrkan skulle minska till följd av detta.

2017-04-03 08:16

121 Minska personalen 2017-04-03 08:16

122 inget 2017-04-03 08:16

123 Antagligen så skulle beställningarna minska ytterligare. 2017-04-03 08:15

124 Troligen minskning av personalstyrkan. 2017-04-03 08:14

125 Förmodligen så blir de mindre jobb, får inte tas bort 2017-04-03 08:11

126 inte mycket. 2017-04-03 08:11

127 Svårbedömmt 2017-04-03 08:11

128 Mer svartarbete 2017-04-03 08:10

129 Det påverkar inte oss 2017-04-03 08:09

130 Mindre jobb = mindre arbetstillfällen 2017-04-03 08:09

131 Vi riktar oss inte till privatpersoner , så det skiulle inte innebära något för oss 2017-04-03 08:09

132 Privatkunderna skulle upphöra nästan helt. 2017-04-03 08:05

133 Att vi får skära ner radikalt i personalstyrkan. 2017-04-01 17:35

134 mindre jobb 2017-04-01 13:58

135 Inte så allvarligt i nuläget - närmaste året 2017-03-31 22:35

136 Inga ändringar 2017-03-31 14:52

137 Inget 2017-03-30 22:51

138 Mer svart arbetskraft på marknaden 2017-03-30 16:09

139 Det skulle få stora negativa konsekvenser. 2017-03-30 09:21

140 Antagligen ingenting - men jag tror säkert att det skulle ha stor betydelse för andra! Och därför för återkomst av
svartarbeten, dock inte hos oss.

2017-03-29 18:16

141 inget 2017-03-29 17:30
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142 Mera svarta förfrågningar. 2017-03-29 16:33

143 Mer svart jobb. 2017-03-29 16:29

144 Ännu mindre förfrågningar = mindre personal Mer jobb till dom som idag jobbar svart! Och det är många redan. 2017-03-29 15:35

145 Mindre personalstyrka 2017-03-29 14:17

146 Det skulle bli mindre efterfrågan på tjänster 2017-03-29 13:54

147 Inte så mycket. Men säkert väldigt mycket för många andra småföretag. Häpnadsväckande att dom präktiga
rödgardisterna inte är intresserade av att motverka svartarbete.

2017-03-29 08:47

148 Minskning av personal pga kraftigt minskad förfrågan på vita tjänster 2017-03-29 05:21

149 Förmodligen inte 2017-03-28 22:45

150 Vi kommer ej ha privata kunder 2017-03-28 21:40

151 Se 4 2017-03-28 21:04

152 Det skulle innebära att "Svartpolackerna" skulle få fritt fram, de är inte kontrollerade av fack och skydd som vi är. 2017-03-28 20:43

153 Svårare att konkurrera mot svart arbetskraft, vilket kan bli en orsak. Svårare att få jobb i branschen. 2017-03-28 17:26

154 Inte mycket. 2017-03-28 16:32

155 Att svart jobben kommer tillbaka 2017-03-28 12:53

156 Minst en person mindre i arbete 2017-03-28 12:44

157 Konkurrens i viss mån från rot företag 2017-03-28 11:14

158 Då den delen står för 20% av vår verksamhet skulle det med största sannolikhet göra att vi får lov att säga upp
personal.

2017-03-28 11:06

159 Ännu mindre privata kunder 2017-03-28 10:16

160 Innebär ingen föändring 2017-03-28 10:14

161 Svartjobben kommer att efterfrågas väsentligt vilket inte är bra. 2017-03-28 10:07

162 Något mindre objekt 2017-03-28 08:59

163 Minska personal ytterligare 2017-03-28 08:59

164 Vet ej 2017-03-28 08:28

165 Troligtvis minskad orderingång med personalminskning som följd. 2017-03-28 08:15

166 Det skulle bli sämre 2017-03-28 08:11

167 Färre arbeten. Minskad omsättning. Färre anställda 2017-03-28 08:07

168 Skulle innebära betydligt mindre arbeten för oss skulle tro att vi skulle tappa ca 30-40% av omsättningen 2017-03-28 08:02

169 Kraftigt minska min omsättning / resultat. 2017-03-28 07:49

170 Uppsägning av personal 2017-03-28 07:29

171 Förmodligen mer nedskärning av personal 2017-03-28 07:21

172 Mindre arbeten mot privatsidan 2017-03-28 07:21

173 Mindre jobb på privatsidan Mer svartjobb 2017-03-28 06:58

174 Det blir problem, då kunderna gör jobbet själv. 2017-03-28 06:43

175 Vet ej i längden 2017-03-28 06:29

176 Minskad orderingång från privatperson 2017-03-27 22:22

177 Satans tjat om betala svart! 2017-03-27 22:10

178 Förmodligen ytterligare minskning på förfrågningar och ev. personalminskning. 2017-03-27 21:17

179 Skulle tro att efterfrågan på utfört arbete utan kvitto skulle öka markant. 2017-03-27 21:05

180 Inget 2017-03-27 20:36
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181 Lite mindre jobb mot privatkunder 2017-03-27 20:12

182 Färre jobb 2017-03-27 19:11

183 Negativt, och det blir en sjukare konkurrens! 2017-03-27 18:59

184 Ca en halvering av nuvarande personal 2017-03-27 18:37

185 Negativt 2017-03-27 18:33

186 Vet ej. 2017-03-27 18:27

187 Ganska skönt, som jag skrev tidigare, då det oftast gäller ett endaste litet hål i väggen för ventilation är det mer jobb
med ROT-avdrag än vanlig hederlig fakturering. Hade vi däremot varit en byggfirma, måleri där det krävs många man-
timmar hade jag verkligen sagt att det skulle vara kvar

2017-03-27 18:11

188 för mig skull det vara ok, för jag tycker det är trassligt, och att det ligger på entreprenören att söka rotavdrag för
kunden är inte ok

2017-03-27 17:50

189 Att många av mina anställda skulle göra svartjobb på kvällarna. 2017-03-27 17:43

190 Mycket mindre jobb och att alla svartjobben kommer tillbaka 2017-03-27 17:25

191 Avskeda personal 2017-03-27 17:25

192 Troligtvis så lägger jag ner byggverksamheten o börjar med nåt annat. Kringkostnader och kontorsjobb för oss
småbyggare är nästan lika stora som för dom större, skillnaden är att vi har mindre gubbar som kan dra lasset. Jag
kan inte ta ut lön utan får jobba gratis. Jag har hoppats sen 1991 och det vart lite bättre när rotavdraget infördes, men
nu känns det som att det blir bara sämre och sämre igen.

2017-03-27 17:14

193 Det skulle minska med arbeten 2017-03-27 16:42

194 Eftersom vi ej har så mycket privat kunder så påverkas vi ganska litet. Det skulle kanske underlätta för oss att rekrytera
kompetent personal om det blir mindre privatjobb.

2017-03-27 16:34

195 Det skulle inte vara bra. Då skulle det bli mycket tjat om svartjobb. Som det var innan rot kom. 2017-03-27 16:33

196 Minder jobb, mer frågor om svart jobb som vi inte vill ha! 2017-03-27 16:27

197 Att jag får säga upp personal. 2017-03-27 15:55

198 Vi kommer aktivt att välja bort privatmarknaden, då vi inte kommer kunna konkurrera med lycksökare från Öststaterna
eller irländare.

2017-03-27 15:43

199 Inte speciellt mycket 2017-03-27 15:38

200 Ingen märkbar skillnad 2017-03-27 15:30

201 Att jag inte skulle göra privatjobb alls 2017-03-27 15:23

202 För egen del utför jag inga Rot-arbeten längre. 2017-03-27 15:21

203 Färre privatpersoner som kunder 2017-03-27 15:00

204 dra ned på personalen 2017-03-27 14:59

205 Svårt att säga, men man ser och hör mer att svartjobben är tillbaka. Tyvärr!!! 2017-03-27 14:32

206 Uppsägning av personal. Mindre orderingång. 2017-03-27 14:24

207 Ytterligare personalminskning 2017-03-27 14:16

208 Möjligtvis mer konkurrens på våra jobb då vi idag inte jobbar mot privatpersoner. 2017-03-27 14:11

209 Mindre arbete åt privatkunder 2017-03-27 14:07

210 Väldigt mycket 2017-03-27 13:50

211 Illa,för flera i branschen 2017-03-27 13:49

212 troligtvis inga privatkunder kvar 2017-03-27 13:45

213 Negativt 2017-03-27 13:39

214 Ännu mindre orderingång av konsumenter 2017-03-27 13:38

215 Katastrof, skulle få lägga ner eller börja jobba svart. 2017-03-27 13:37

216 Klart oattraktivare att använda oss. Tex badrum. Vilket är det mesta av privatkunderna 2017-03-27 13:37
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217 Vi har just nu den "värsta" högkonjunkturen på flera år, inte förrän den har lagt sig, kan man svara på den frågan. 2017-03-27 13:34

218 Troligtvis att på sikt förändra verksamheten 2017-03-27 13:33

219 Vi kommer troligtvis bli av med de flesta ROT-jobben och bara jobba med företag istället. ROT-avdraget har gjort att vi
kan konkurrera på marknaden. Utan ROT-avdraget har vi inte en chans att konkurrera eftersom vi ska ta hänsyn till
alla krav och bestämmelser.

2017-03-27 13:27

220 Mindre betydelse 2017-03-27 13:23

221 Det skulle påverka oss ganska mycket då en betydande del av vår omsättning gäller ROT och svartjobben skulle
komma tillbaka i stor utsträckning.

2017-03-27 13:19

222 Ännu mindre jobb. 2017-03-27 13:14

223 Vet ej! 2017-03-27 13:10

224 Mindre jobb på privat sektor 2017-03-27 13:03

225 Sänkningen har redan spolierat incitamentet att handla vitt. 2017-03-27 12:55

226 Rotavdraget skulle upphöra helt, 2 tjänster bort. 2017-03-27 12:54

227 Mer konkurrens mot svarta pengar. 2017-03-27 12:50

228 De vita jobben skulle försvinna 2017-03-27 12:49

229 Jag skulle behöva minska ytterligare med personal. 2017-03-27 12:48

230 färre jobb till privatpersoner 2017-03-27 12:42

231 Inget 2017-03-27 12:42

232 Svårare att få till avtal med kunderna då dom måste fundera mer och kolla andra alternativ 2017-03-27 12:40

233 Troligen mindre med jobb 2017-03-27 12:37

234 Förmodligen minska ännu mer 2017-03-27 12:33

235 Större konkurrenssituation på den kommersiella sidan och säkerligen uppsägningar, då lönsamheten i ett första skede
skulle påverkas negativt då.

2017-03-27 12:27

236 Betyder helt klart att mindre antal jobb beställs samt att svartjobben ökar igen 2017-03-27 12:27

237 Jag tror att ett borttagande av ROT skulle innebär att människor inte renoverar badrum, kök, byter tak eller fönster mm
i lika stor utsträckning. Detta kommer bara att göras när det är ett måste.

2017-03-27 12:27

238 Ingenting 2017-03-27 12:27

239 Vet inte 2017-03-27 12:23

240 Ingen större skillnad, vi utför väldigt lite ROT åt privatpersoner är mera en tjänst som vi kan erbjuder men är ingenting
vi jobbar aktivt med.

2017-03-27 12:19

241 ingenting 2017-03-27 12:19

242 Inte alls, jobbar ej emot privatpersoner 2017-03-27 12:17

243 Att sysselsättningen hotas och att den "gråa/svarta" marknad som vi har varit förskonade för i många år åter vinner
terräng.

2017-03-27 12:16

244 Mycket lite 2017-03-27 12:08

245 Bara negativt då vi sannolikt skulle missa alla privata kunder 2017-03-27 12:07

246 Då skulle jag läggar ner firman och bli anställd.35000 som anställd i mån, ett svart jobb var 3 mån tjänar mer på det
än att driva företag i sverige i dag +jag får träffa min familj

2017-03-27 12:05

247 Vi skulle nog få mycket sämre med jobb och då blir man nog tvungen att minska på personalstyrkan 2017-03-27 12:01

248 Minska personal, ev nedläggning 2017-03-27 11:57

249 Kunders önskemål om svartjobb. Ännu mindre konsumentjobb. 2017-03-27 11:55

250 Färre jobb med uppsägningar som följd, alternativt byta inriktning på kunder och därmed en osäker framtid när fasta
kundunderlaget byts ut.

2017-03-27 11:43

251 Troligtvis neddragning av personal 2017-03-27 11:42

21 / 26

Enkät om ROT-avdraget SurveyMonkey



252 något mindre med jobb 2017-03-27 11:38

253 Neddragning på personalen 2017-03-27 11:38

254 Det skulle bli mindre arbete. 2017-03-27 11:37

255 Minskad omsättning och ev. uppsägning av personal. 2017-03-27 11:33

256 mer svart arbete från andra håll samt våra anställda. 2017-03-27 11:31

257 Uppsägning av personal 2017-03-27 11:30

258 mindre jobb 2017-03-27 11:30

259 just nu ingeting men på sikt mycket stor risk till sned konkurrens då alla ROT företag skall in i stora byggsektorn igen
och då dumpas priserna från en mans/ få mans företagen för att komma in i sektorn. Helt förödande..

2017-03-27 11:27

260 Inget 2017-03-27 11:24

261 Knappast något för Strängbetong. 2017-03-27 11:18

262 Inget 2017-03-27 11:17

263 katasrof 2017-03-27 11:17

264 Möjligen ökad konkurrens på vår ordinarie marknad... 2017-03-27 11:16

265 Tror att jobben halveras 2017-03-27 11:14

266 Inte alls 2017-03-27 11:12

267 Privatpersoner skulle minska förfrågningarna och köpa mera arbeten på svarta marknaden. 2017-03-27 11:08

268 vi blir färre 2017-03-27 11:07

269 Ännu mindre inom de privata kunderna. 2017-03-27 11:03

270 Svartjobben kommer tillbaka 2017-03-27 11:00

271 Att arbeten till privtpersoner inte är ett tänkbart alternativ. 2017-03-27 10:55

272 inte nämnvärt 2017-03-27 10:55

273 Inte så mycket, vi arbetar mest mot företag. 2017-03-27 10:53

274 Tveksamt om vi kommer fortsätta göra konumentuppdrag. 2017-03-27 10:53

275 Förmodligen att det blev mer svart arbetskraft som gör dom jobben 2017-03-27 10:53

276 En stor del av omsättningen försvinner. 2017-03-27 10:51

277 Att vi får omvärdera antalet anställda 2017-03-27 10:51

278 Förmodligen mycket lugnare i telefonen. Kanske väldigt måndagssjuka medarbetare som ej vilat under helgen utan
arbetat som vanligt. Konkurrensen som uppstår mellan ett företag och en privatperson är osund och omöjligt för ett
företag att matcha prismässigt. Sen om personen skadar sig på ett "svartjobb", vem ska betala? Det är mest
arbetsmiljön som försämras tror jag!

2017-03-27 10:48

279 Inget 2017-03-27 10:46

280 Säja upp mer personal 2017-03-27 10:41

281 Inga större konsekvenser. 2017-03-27 10:39

282 Då kan det naturligtvis minska lite på orderingången 2017-03-27 10:38

283 Personal nedskärningar. 2017-03-27 10:37

284 Se fråga 4 2017-03-27 10:35

285 Eftersom vi utför väldigt lite ROT-arbeten, så skulle ett borttagande inte påverka oss. 2017-03-27 10:35

286 Inget 2017-03-27 10:33

287 konsekvensen kan bli att säga upp ca 5 st (25%) i personalstyrkan av totalt 20 st 2017-03-27 10:33

288 Ingen skillnad 2017-03-27 10:31

289 Jag avregistrerar byggbolaget 2017-03-27 10:31
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290 Att många privata jobb hade direkt försvunnit till sk "svartjobb" som innan ROT avdraget. 2017-03-27 10:28

291 Mindre arbeten 2017-03-27 10:27

292 Katastrof !! för alla seriösa mindre firmor som lever på privatpersoner. 2017-03-27 10:26

293 Inget speciellt 2017-03-27 10:24

294 Mindre små jobb 2017-03-27 10:22

295 Vi arbetar inte mot privatpersoner så därför har jag svårt att avgöra hur det har påverkat oss. Dock är jag helt
övertygad om att det påverkar branschen som helhet med ett sänkt ROT avdrag då viljan hos konsumenter är att
betala så lite som möjligt och då är jag övertygad om att viljan att betala svart till företagen kommer att öka.

2017-03-27 10:20

296 Färre jobb 2017-03-27 10:19

297 Det skulle betyda att vi troligen kommer att halvera våra projekt på privata sidan. samt att vi skulle bli tvungna att säga
upp personal

2017-03-27 10:19

298 Det skulle döda privat marknaden nästan helt, och svartjobben skulle helt klart öka igen. 2017-03-27 10:18

299 mindre kunder 2017-03-27 10:17

300 Minskad arbetsstyrka 2017-03-27 10:16

301 Vi jobbar idag inte mot konsument i första hand. Vid borttagande av ROT så tror jag att vi kommer få ännu färre
förfrågningar och att kunden inte kommer att beställa från oss när offert lämnas. Om vi märker att vi inte får några jobb
på de offerter som lämnas måste vi välja bort gruppen konsument helt och hållet.

2017-03-27 10:15

302 Mindre jobb 2017-03-27 10:14

303 Betydligt mindre jobb 2017-03-27 10:13

304 Tycker att det är tråkigt, kändes som svartjobb verkligen var på väg bort. Våra politiker verkar inte förstå att trycket på
att köpa svart när det inte finns ROT kommer från kunderna. Jag har inget intresse av att hålla på med svartjobb. Det
är fel och förkastligt. Sedan kan man ha förståelse för att det är galet dyrt för en konsument att handla upp en seriös
firma och göra jobbet med kvitto.

2017-03-27 10:12

305 det kan leda till minskning av personalstyrkan 2017-03-27 10:11

306 uppdrag till privata kunden blir färre. säga upp del av personal och söka andra arbetsuppgifter 2017-03-27 10:10

307 Det skulle döda de vita jobben och man skulle åter få en stor svartmarknad. Skulle innebära för oss att vi skulle minska
på personal ytterligare.

2017-03-27 10:09

308 mer eller mindre inget 2017-03-27 10:08

309 the end 2017-03-27 10:07

310 Ingenting 2017-03-27 10:06

311 Antagligen ytterligare åtstramningar på konsumentsidan, mer fokus på entreprenad. Möjligtvis avveckling av butiken. 2017-03-27 10:05

312 Utan kvitto skulle öka markant. Detta vet alla, helst för mindre företag som inte har råd att säga nej. 2017-03-27 10:05

313 Vet ej. 2017-03-27 10:05

314 mindre att göra 2017-03-27 10:05

315 Ingenting 2017-03-27 10:04

316 Vet ej 2017-03-27 10:03

317 inte så mycket 2017-03-27 10:02

318 Nedläggning av firman 2017-03-27 10:01

319 Ev uppsägningar på 2-3 personer 2017-03-27 09:59

320 Förmodligen ökad konkurans från dom som utför dessa idag. 2017-03-27 09:59

321 Vet ej 2017-03-27 09:58

322 Negativt 2017-03-27 09:57

323 se ovan 2017-03-27 09:57
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324 Ytterligare en neddragning av antal sålda tjänster på privatmarknaden, mera svartarbeten och risk för att det blir ny
förfrågan till personal att utför tjänster på icke arbetstid, vilket kommer att leda till större sjukfrånvaro, det kommer att
bli mer arbete att sätta stopp för personalens extrauppdrag. Helt enkelt en förlust samhällsekonomiskt.

2017-03-27 09:55

325 Sämre intäkter, personalförändringar 2017-03-27 09:55

326 Inte så mycket då privatpersonerna är en sådan liten del av vår kundstock. 2017-03-27 09:55

327 Inte bra, minskad orderingång. 2017-03-27 09:55

328 Förmodligen inget då vi har mycket arbeten som ej är rotavdrags berättigat 2017-03-27 09:54

329 Tjänster hos privatpersoner skulle minska avsevärt! 2017-03-27 09:54

330 Ingenting eftersom vi inte arbetar åt privat personer 2017-03-27 09:53

331 Försämrade affärsmöjligheter. 2017-03-27 09:52

332 Minskad omsättning och mindre jobb. 2017-03-27 09:52

333 Jag måste dra ned på ytterligare personal 2017-03-27 09:51

334 Privatmarknaden utgår 2017-03-27 09:51

335 Sannolikt kommer andelen förfrågningar/beställningar från privatpersoner att minska ytterligare. Det skulle åter igen
skapa marknad för svartjobb och andelen ej redovisade jobb på fastigheter skulle minska (idag finns det kvitton på de
arbeten som görs men det kommer att försvinna).

2017-03-27 09:51

336 mindre arbeten 2017-03-27 09:51

337 Privatpersoners mindre jobb försvinner helt 2017-03-27 09:51

338 Säkerligen uppsägning av personal. 2017-03-27 09:50

339 Katastrof ! 2017-03-27 09:50

340 Troligen ingen skillnad mot idag. 2017-03-27 09:50

341 Vi skulle behöva säga upp anställd personal. 2017-03-27 09:50

342 Troligtvis skulle förfrågningar på rotarbete minska ytterligare 2017-03-27 09:49

343 Antagligen ett ytterligare minskande av hyrda timmar 2017-03-27 09:48

344 Mindre orderingång 2017-03-27 09:48

345 Kanske uppsägning av personal 2017-03-27 09:47

346 Dra ner på personal 2017-03-27 09:47

347 Det blir tufft att konkurrera mot oseriösa aktörer /"svartarbete". 2017-03-27 09:47

348 Minska våran verksamhet kraftigt 2017-03-27 09:47

349 Minska personalstyrkan med 50% ungefär. 2017-03-27 09:47

350 Ännu sämre. 2017-03-27 09:46

351 Mister nog 300 000 i arbete om året. 2017-03-27 09:44

352 inte så mycket då vi endast utför sådana jobb som utfyllnad emellan större entrprenader 2017-03-27 09:44

353 Stora uppsägningar 2017-03-27 09:44

354 ännu mindre jobb 2017-03-27 09:44

355 Färre jobb= färre anställda. 2017-03-27 09:44

356 Inget 2017-03-27 09:43

357 Ytterligare uppsägningar av personal, kanske till och med konkurs 2017-03-27 09:43

358 Skulle helt klart påverka verksamheten negativt! 2017-03-27 09:43

359 Troligen en halvering av omsättningen 2017-03-27 09:43

360 50% mindre med jobb åt privatpersoner . 2017-03-27 09:43

361 Uppsägning av personal då konsumenter troligtvis inte renoverar lika mycket som de gör idag 2017-03-27 09:42
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362 Vi skulle få dra ner på verksamheten genom att säga upp yrkesarbetare. 2017-03-27 09:42

363 Närmast uteblivna beställningar vad gäller konsumententreprenader och fler småföretagare på marknaden för större
jobb.

2017-03-27 09:42

364 Konkurs 2017-03-27 09:41

365 Inget då vi jobbar för att inte arbeta mot privatkunder 2017-03-27 09:41

366 Färre jobb hos privatpersoner och fler erbjudanden om svartjobb. 2017-03-27 09:41

367 Inget 2017-03-27 09:41

368 Rädsla för att svartjobben kommer tillbaka 2017-03-27 09:41

369 Minskad försäljning. 2017-03-27 09:40

370 Risken är att våra anställda snickare kan börja arbeta svart på kvällar och helger igen, vilket vi upplever
minskat/försvunnit sedan ROT infördes.

2017-03-27 09:40

371 Ännu mer minskad försäljning troligen 2017-03-27 09:40

372 Vet inte helt säkert, men kanske får vi lägga ner. 2017-03-27 09:39

373 Nedläggelse 2017-03-27 09:39

374 Ytterligare minskning av jobb till privatpersoner. Men framför allt att min personal börjar jobba svart igen. Med i
förlängningen mer sjukskrivningar pga att de jobbar kvällar och helger. De använder företagets maskiner, verktyg på
svartjobb = kostnad. Svinnet på företaget ökar, material mm.

2017-03-27 09:39

375 Stort problem 2017-03-27 09:39

376 Att vi i stort sett utesluter arbete mot konsument 2017-03-27 09:38

377 En återgång till det som var tidigare. Den typen av jobb skulle bli en minimal del av vår verksamhet. 2017-03-27 09:38

378 Ev uppsägning av personal 2017-03-27 09:38

379 Nedläggning 2017-03-27 09:38

380 Samma som ovan 2017-03-27 09:37

381 försämrade villkor att arbeta seriöst fler skulle efterfråga svarta tjänster 2017-03-27 09:37

382 Mindre antal privatkunder 2017-03-27 09:36

383 Konsument jobben försvinner 2017-03-27 09:36

384 Kanske lite färre privatkunder. 2017-03-27 09:36

385 mycket 2017-03-27 09:36

386 Troligtvis uppsägningar och minskad omsättning. Svartarbetet skulle öka igen 2017-03-27 09:36

387 idag inget, men om nått år kanske. 2017-03-27 09:36

388 Gissningen är att det snabbt skulle återgå till läget innan ROT-avdraget dvs en helt svart privat marknad. 2017-03-27 09:35

389 Mindre administration 2017-03-27 09:35

390 Mindre med jobb. 2017-03-27 09:35

391 inget bra alls ev ytterliggare nedskärningar 2017-03-27 09:34

392 Omsättning och lönsamheten skulle sjunka 2017-03-27 09:34

393 Lite mindre att göra på vintertid 2017-03-27 09:34

394 Vår vårt företag möjligen lite högre konkurrens siutuationer då det idag finns företag som jobbar i princip bara mot
privatpersoner och börjar de konkurrera även på vår marknad

2017-03-27 09:34

395 Skulle påverkas negativt . Mer svartjobb & mindre jobb av stor modell 2017-03-27 09:34

396 Påverkar inget större. Se ovan svar. 2017-03-27 09:33

397 Ännu färre anställda eller överflyttning till andra jobb. 2017-03-27 09:33

25 / 26

Enkät om ROT-avdraget SurveyMonkey



398 Anser att Rot avdrag inte ska finnas överhuvudtaget eftersom det inte omfattar alla skattebetalare, tex de som bor i
hyreslägenhet. Vi såg att timkostnader ökade upp till 950 kr/timme i vissa fall år 2016, när ROT avdraget va 50 % av
arbetskostnaden.

2017-03-27 09:33

399 Inte så mycket eftersom vi inte har så många ROT-jobb. 2017-03-27 09:33

400 x 2017-03-27 09:32

401 Väldigt lite 2017-03-27 09:32

402 Intäktsbortfall på kanske 300 000-400 000 kr/ år 2017-03-27 09:31

403 Ingen större förändring. 2017-03-27 09:31
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