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Fakta om undersökningen

 Period: Undersökningen genomfördes via webbenkät (verktyget QuestBack) 

av Gullers Grupp och pågick den 21–28 okt 2019.

 Frågeområden: Enkäten handlade om behov och användning av ruttjänster 

och intresse för ett eventuellt utökat rutavdrag för äldre.

 Respondentmålgrupp: Utskicket gjordes till ett slumpmässigt urval ur SPF 

Seniorernas medlemsregister. Totalt mottog 9 109 personer enkäten. Av 

dessa valde 71 mottagare att avanmäla sig från undersökningen direkt i 

systemet. 

 Respondenter: Sammanlagt valde 2 713 personer att besvara hela eller 

delar av undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. 



3

Fakta om undersökningen, forts...

 Nedbrytningar bakgrundsfaktorer: Enbart skillnader som är >10%-enheter 

och där varje grupp överstiger 10 % av respondenterna redovisas i rapporten.

 I vissa frågor i rapporten görs jämförelser med en undersökning från 2017. 

Denna genomfördes bland SPF:s medlemmar av SPF Seniorerna och 

Almega. Enkäten besvarades av 2 133 personer och svarsfrekvensen var 29 

%. Denna rapport nås i sin helhet via 

https://via.tt.se/data/attachments/00475/3fe04523-f411-495e-a9e8-

c9eade273708.pdf. Viktigt att ha i åtanke när man tittar på jämförelser 

undersökningarna emellan är att det har skett vissa förändringar av 

rutavdraget. Frågorna var inte heller formulerade på samma sätt, vilket också 

påverkar möjligheten att jämföra utfallet. Det är dock ändå intressant att göra 

jämförelser, då de kan ge indikationer.

https://via.tt.se/data/attachments/00475/3fe04523-f411-495e-a9e8-c9eade273708.pdf
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Resultat i korthet

 2 av 3 uppger att de använder/har använt rutavdrag. Hälften av dessa 

anger att de har använt ruttjänster ganska sällan, och ungefär 1 av 20 utnyttjar 

avdraget upp till taket på 50 000 kr. Hushållsekonomin och ålder ger vissa 

skillnader i nyttjandet.

 Något fler än 1 av 4 uppger att de inte har använt ruttjänster p.g.a. att de 

inte har haft behov. 

 Av de som använt rutavdrag gäller de främst tjänster som städning (nästan 6 

av 10 rut-användare) och trädgårdsarbete/snöröjning (3 av 10 rut-

användare).

 De exempel på nya tjänsterna som föreslås inom ett utvidgat rut-avdrag 

genererar ett generellt lågt intresse (högst 2,8 på en skala 1–5).

 Något fler än 8 av 10 anser att deras behov av ruttjänster kommer att öka 

inom 5–10 år. 
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Resultat i korthet, forts...

 Något fler än 8 av 10 är positiva till att rutavdrag införs för ALLA typer tjänster 

som utförs i bostaden.

 Den viktigaste anledningen till att köpa fler hushållsnära tjänster är att 

livssituationen förändras, följt av att fler tjänster blir avdragsgilla. 

 Hushållets ekonomi påverkar intresset – de med ganska dålig ekonomi 

skulle vara mer intresserade av ökat tak, ökad andel avdrag och fler tjänster, 

än de personer med ganska bra eller mycket bra ekonomi.

 Andra tjänster som man önskar sig och som idag inte omfattas av rutavdrag är 

bland annat fler sociala/personliga tjänster.

 I öppna kommentar lyfts särskilt frågor kring jämlikhet/ekonomi kopplat till 

rutavdraget.



Vad är din ålder?
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BAKGRUNDSFRÅGOR



Kön?
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Typ av bostadsort?
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Hushållsstorlek?
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Hur upplever du ditt hushålls ekonomi?
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86,2 % 
(ensamhushåll 78,5 %, jämfört med flerhushåll 91,1 %)



Har du använt rutavdrag någon gång?
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66,2%

I undersökningen från 

2017 svarade ca 46 % att 

de har använt rutavdrag 

någon gång.

FRÅGOR OM BEVOV OCH NYTTJANDE AV 

RUTAVDRAG



Nedbrytningar: 

Har du använt rutavdrag någon gång?

 Hushållsekonomi: Det finns en viss skillnad i användningen 

av ruttjänster beroende på hushållsekonomi. 

 Inom gruppen med mycket god ekonomi använder/har använt 

73,8 % ruttjänster, inom gruppen ganska god ekonomi 65,2 % 

och inom ganska dålig ekonomi 58,4 %. 

 Inom gruppen ganska dålig ekonomi är det 14 % som uppger 

att de inte använt ruttjänster p.g.a. att de inte råd.
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Nedbrytningar: 

Har du använt rutavdrag någon gång?

 Ålder: Det finns en viss skillnad i användningen av ruttjänster 

beroende på ålder.

 Personer 65–69 år har i lägre utsträckning använt/använder 

ruttjänster än de som är äldre:

- 56,6 % jämfört med 61,8 % i gruppen 70–74 år

- 70,2 % i gruppen 75–79 år 

- 72,5 % i gruppen 80–84 år
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Vilka ruttjänster köper du idag/har köpt? 
(enbart de som har använt ruttjänster svarade på denna fråga)
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I undersökningen från 2017 var 

frågan formulerad annorlunda – där 

gällde frågan vilka ruttjänster man 

köpt in sedan man gått i pension 

och även personer som inte köpt 

rutavdrag kunde svara på frågan. 

Vi kan dock se att det även då var 

städning som låg i topp. Detta 

följdes av trädgårdsarbete och 

flyttjänster.



Nedbrytningar: Vilka tjänster köper du?

 Hushållsekonomi: Trädgårdstjänster är något vanligare i 

grupperna med mycket eller ganska god ekonomi, 33,3 %, 

respektive 32,1 %, jämfört med de med ganska dålig ekonomi, 

22,8 %. 

 Ålder: Städning är något vanligare i åldersgruppen 80–84 år 

än i åldersgruppen 65–69 år, 64,0 % jämfört med 53,1 %.

 Typ av bostadsort: Städning är något vanligare i 

storstadsregionerna, 65,6 %, jämfört med större stad, 57,3 % 

och mindre stad/landsbygd 53,0 %.
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Idag omfattas följande tjänster INTE av rut-

avdrag. Om de hade gjort det, hade du idag 

varit intresserad att köpa någon av dem? 
Ange på en skala 1-5, där 1=Inte alls intresserad och 5=Mycket intresserad.
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Nedbrytningar: Vilka nya/andra tjänster 

skulle du vara intresserad av?

 Ålder: Personliga tjänster såsom hårklippning och personlig 

träning i hemmet är mer intressant (4 och 5 på den femgradiga 

skalan) för de äldre åldersgrupperna: 

- 39,5 % i gruppen 80–84 år, 33,4 % i gruppen 75–79 år, 34 % i 

gruppen 70–74 år och 23,6 % i gruppen 65–69 år. 

 Omvänt gäller för städning av dödsbo, där de yngre grupperna är mer 

intresserade:

- 33 % i gruppen 65–69 år, 23,8 % i gruppen 70–74 år, 24,1 % i 

gruppen 75–74 år och 20,8 % i gruppen 80–84 år.

 Typ av bostadsort: Lagning av kläder/omklädning av möbler  

är något vanligare i storstadsregionerna: 23,4 % jämfört med 

större stad 15,4 %, och mindre stad/landsbygd 12,9 %.
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Om du uppskattar dina behov inom fem 

till tio år, tror du att behoven ökar eller 

minskar?
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87,4 %



Vad är din inställning till att tillåta 

rutavdrag för ALLA typer tjänster som 

utförs i bostaden?
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I undersökningen från 2017 fanns en 

fråga kring inställningen till en 

utveckling av RUT och ROT med ett 

höjt avdragstak och att alla tjänster 

kring bostaden skulle innefattas. 

Även om frågorna inte är identiska 

är en jämförelse intressant – i frågan 

2017 svarade 80 % att de var 

positiva till ett utvecklat avdrag.



Hur viktiga är följande anledningar för 

att du skulle köpa fler hushållsnära 

tjänster? Ange på en skala 1-5, där 1=Inte alls viktigt och 5=Mycket viktigt. 
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Nedbrytningar: Anledningar för att köpa 

fler tjänster?

 Hushållsekonomi: Av de som svarat att det är en 

mycket/ganska viktig anledning (4 och 5 på den femgradiga 

skalan) inom grupperna mycket bra, ganska bra och ganska 

dålig ekonomi:

21

Mycket bra Ganska bra Ganska dålig

Ökat tak 36,6% 41,8% 50,6%

Ökat andel avdrag 48,1% 57,0% 65,1%

Fler tjänster 55,1% 61,4% 65,7%

Bättre hushållsekonomi 26,8% 32,9% 49,1%



Nedbrytningar: Anledningar för att köpa 

fler tjänster?

 Ålder: Av de som svarat att fler tjänster är en mycket/ganska 

viktig anledning (4 och 5 på den femgradiga skalan) finns det 

fler personer i åldersgruppen 65–69 år (68,2 %), än i 

åldersgruppen 70–74 år (56,1 %).
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