
klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Metode

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Undersøgelsen er gennemført i perioden 14. - 17. september 2017 via internettet med 

udgangspunkt i YouGov Panelet.

Målgruppe

Undersøgelsen er gennemført blandt danske husejere i alderen 25+ år.

Antal interviews

Der er gennemført i alt 1.015 interviews
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Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Boligjobordning/
håndværkerfradrag
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Boligjobordningen/håndværkerfradraget er ofte blevet ændret. 

Hvordan mener du, at ordningen skal være, hvis den skal være ideel

for dig?
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9%

8%

2%

18%

56%

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

Ved ikke

Vi bør helt afskaffe boligjobordningen/håndværkerfradraget

Det skal udelukkende være et fradrag for grønne løsninger i hjemmet,
fx energirenovering

Det skal udelukkende være et servicefradrag

Det skal udelukkende være muligt at trække håndværkerudgifter fra

Man skal fortsat kunne trække håndværkerudgifter og udgifter til
service som fx rengøring og vinduespudsning fra

Base (1015)

Især kvinder 

og dem, der 

har benyttet 

ordningen 

Især 

mænd

Især mænd og 

personer, der 

ikke har benyttet 

ordningen



Hvor mange gange har du benyttet

boligjobordningen/håndværkerfradraget?

1%

24%

49%

26%

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

Ved ikke

Jeg har aldrig benyttet ordningen

Flere gange

En enkelt gang

Base (1015)

75% har 

benyttet

Især i 

hovedstadsom-

rådet har man 

benyttet – og 

flere gange

Især husstande med 

husstandsindkomst 

på kr. 700.000+ har 

benyttet – og flere 

gange

50 år+ 

benytter i 

højere grad



Hvorfor har du ikke benyttet

boligjobordningen/håndværkerfradraget?

3%

1%

4%

7%

13%

71%

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

Ved ikke

Jeg har ikke kendt til ordningen

For indviklet

Andet

Det er for små beløb, jeg får godtgjort

Jeg har ikke fået udført arbejde, der kan trækkes fra

Base: Har aldrig benyttet boligjobordningen/håndværkerfradraget (245)



Har boligjobordningen/håndværkerfradraget fået dig til at 

gennemføre/overveje at få gennemført arbejde i din bolig, som du 

ellers ikke ville have gjort?

5%

49%

46%

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

Ved ikke

Nej

Ja

Base (1015)

Har benyttet 

ordningen – 53%



Hvad har vægtet mest i forbindelse med at du har benyttet

boligjobordningen/håndværkerfradraget?

Ved ikke
2%

Udnytte muligheden for et 
fradrag

12%

Behov og udnyttelse af 
mulighed vægtes lige højt

28%

Er reelt behov for at få udført 
et arbejde

58%

Base: Har benyttet boligjobordningen/håndværkerfradraget (762)


