
114

Anita Nyberg
RUT-avdraget – subventionering 

av vit sysselsättning eller  
av höginkomsttagares fritid?

Inledning
För nästan 130 år sedan menade Frie-
drich Engels att kvinnorna var på väg att 
»befrias från hushållsarbetet«:

Kvinnans befrielse, hennes jämställdhet 
med mannen är och förblir en omöjlig-
het, så länge kvinnan förblir utestängd 
från det samhälleliga produktiva arbetet 
och uteslutande får syssla med det priva-
ta arbetet i hemmet. Kvinnans befrielse 
kommer först att bli möjlig då hon i stor 
samhällelig skala kan deltaga i produk-
tionen och det husliga arbetet blott i 

obetydlig utsträckning tar hennes tid i 
anspråk. Och detta har först blivit möj-
ligt genom den moderna storindustrin, 
som inte bara tillåter kvinnligt arbete i 
stor skala utan formligen ropar efter det 
och som också mer och mer strävar att 
förvandla det privata husliga arbetet till 
en samhällelig industri.1

Engels hade rätt i så måtto att varupro-
duktionen och storindustrin har under-
lättat kvinnors hushållsarbete genom att 
producera vattenledningar, fjärrvärme, 
konfektionskläder, strykjärn, elektriska 
spisar, kastruller, hel- och halvfabrikat av 

1. Friedrich Engels, Familjens, privategendomens och statens ursprung (1978 [1884]), s. 206.
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livsmedel, diskmaskiner, tvättmaskiner, 
tvättmedel, dammsugare och mycket 
mera.2 Men storindustrin befriade inte 
kvinnor från hushållsarbetet. Engels 
underskattade hur mycket tid det tar 
att använda dessa insatsvaror för att 
producera måltider, ren disk, tvättade 
kläder och linne, städade bostäder med 
mera. I dag är det inte varuproduktionen 
och storindustrin som skall »befria kvin-
nan« från hushållsarbete. Det är hus-
hållstjänstemarknaden som skall främja 
»hennes jämställdhet med mannen« och 
»förvandla det privata husliga arbetet till 
en samhällelig industri«. 

Så här 130 år efter Engels förut-
sägelse tar det privata husliga arbetet 
fortfarande mängder av tid i anspråk. 
Kvinnor i Sverige ägnar cirka 2,5 miljar-
der timmar och män cirka 1,4 miljarder 
timmar per år åt oavlönat hushållsar-
bete (2010/2011), vilket motsvarar cirka 
2 742 000 årsarbeten.3 Bland annat för 

att förvandla »det privata husliga arbe-
tet till en samhällelig industri« föreslog 
Moderaterna, Folkpartiet och Krist-
demokraterna inför valrörelsen 1998 
en skattereduktion för hushållstjänster, 
vilket man då räknade med skulle skapa 
50 000–100 000 nya arbetstillfällen.4 

Efter maktskiftet 2006 införde allians-
regeringen den 1 juni 2007 det så kallade 
RUT-avdraget (Renhållning, Underhåll, 
Tvätt). Syftet var att omvandla en del 
av det oavlönade hushållsarbetet och 
svartarbetet5 till beskattat vitt marknads-
arbete, främja jämställdheten och göra 
det lättare för arbetslösa, särskilt kort-
tidsutbildade arbetslösa, att hitta ett jobb 
på den reguljära arbetsmarknaden.6 

I dag, nästan sex år efter införandet 
av RUT-avdraget, kan man ställa frågan 
om förväntningarna har infriats. Har 
RUT-avdraget ökat sysselsättningen på 
den reguljära arbetsmarknaden, om-
vandlat svartarbete till vitt och bidragit 

2. Anita Nyberg, Tekniken – kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hus-
hållsarbetstid och förvärvsdeltagande -talet–-talet (1989).

3. Därtill köps knappt 11,4 miljoner timmar »svarta« hushållstjänster (2005), vilket motsvarar 
7 900 helårsarbeten. Beräknat från data hämtade från SCB, Nu för tiden. En undersökning om 
svenska folkets tidsanvändning år / (2012) och SCB, Statistikdatabasen. Folkmängden efter 
region, civilstånd, ålder och kön. År – (2012). Ett helårsarbete motsvarar cirka 1 800 
timmar, varav 80 procent antas vara effektiv som kan debiteras köparen. Det innebär att ett 
årsarbete motsvarar 1 440 timmar i debiterad tid (Skatteverket, Rapport 2011:1, Om RUT och 
ROT och VITT och SVART (2011), s. 58).

4. Motion 1997/98:Fi50, Motion med anledning av prop. /:  års ekonomiska 
vårproposition.

5. Uttrycken »svart« arbete betyder här arbete som är betalt men finns på en informell mark-
nad undandragen skatt. »Vitt« arbete betyder arbete på en formell beskattad marknad.

6. År 2012 fanns 403 000 arbetslösa, varav 122 300 endast hade förgymnasial utbildning (SCB, 
Arbetskraftsundersökningarna  (2013), tabell 23).
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till att personer utanför arbetskraften 
fått jobb? Det är vad jag kommer att 
undersöka i den här artikeln. 

Först sägs dock något kortfattat om 
hur man utifrån ekonomisk teori tänker 
sig att RUT-avdraget fungerar, liksom 
bakgrunden till införandet. Artikeln är 
i huvudsak baserad på offentliga do-
kument och data är hämtade från of-
fentliga källor. Empiri och data är dock 
begränsade, vilket kommer att framgå. 
Det kan tyckas förvånande att en så 
pass kostsam reform som RUT-avdraget 
i dag, nästan sex år senare, ännu inte har 
utvärderats.7 

Det finns emellertid en del erfaren-
heter att hämta från våra grannländer, 
framför allt från det danska hjemmeservice-
systemet, vilket infördes 1994 och som 
omfattar hushållsnära tjänster. Systemet 
utvärderades 2001.8 

Skattekilen och en marknad 
för hushållstjänster 
RUT-avdraget verkar genom att minska 
den så kallade skattekilen. Om det inte 
fanns skatter och avgifter skulle två per-

soner med samma timlön och produkti-
vitet kunna köpa en timmas tjänster av 
varandra för en timmas arbetsinsats. En 
sjukgymnast skulle till exempel kunna 
köpa en timmes frisörtjänster för en 
timmas sjukgymnasttjänster och tvärt-
om. Men när både sjukgymnasten och 
frisören betalar inkomstskatt, arbetsgi-
varavgifter och moms, är det inte längre 
tillräckligt för sjukgymnasten att arbeta 
en timme för att köpa en timmes fris-
örtjänster. Det finns en skattekil mellan 
sjukgymnastens timlön och frisörens 
pris. Tjänstebeskattningsutredningen 
beräknade att skattekilen i Sverige var 
2,5–4 gånger timlönen före skatt.9 Ju 
större skattekilen är, desto större är 
incitamenten för egenarbete och svart 
arbete. 

Vad gäller varor är skattekilen be-
tydelselös, eftersom produktiviteten 
praktiskt taget alltid är mycket högre 
på marknaden än vid egenproduktion. 
Ingen tillverkar till exempel sina skrid-
skor eller strumpbyxor, sin täckjacka, 
miniräknare eller tv. Produktiviteten är 
också högre vad gäller många tjänster, 
vilket bland annat beror på att vissa 

7. Expertgruppen för Studier i offentlig ekonomi (ESO) planerar dock att publicera en omfat-
tande studie rörande effekterna av RUT och ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) under 
våren 2013. Enligt Svenska Dagbladet den 25 januari 2013 skall kanslirådet Peter Ljungqvist, 
ansvarig tjänsteman för RUT och ROT på finansdepartementet, leda en arbetsgrupp som skall 
ta fram »nästa rutavdrag«.

8. Skatteverket, Rapport 2011:1, bilaga 6. Hjemmeserviceordningen gjordes permanent 1997. 
Åren 1997–1999 omfattade den städning, trädgårdsarbete och snöröjning, matlagning, tvätt, 
fönsterputsning, inköp av dagligvaror, djurrastning samt ned- och uppackning i samband med 
flyttning.

9. SOU 1997:17, Skatter, tjänster och sysselsättning, s. 48 och 210.
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tjänster kräver specialistkunskaper; fri-
sör-, sjukgymnast-, elektriker-, sjukskö-
terske-, läkar- och advokattjänster till 
exempel. När det gäller hushållstjänster 
är dock skillnaden i produktivitet mel-
lan att en fullt frisk person utför arbetet 
själv och att personen köper tjänsten 
ofta liten eller ingen alls.10 

För att öka den reguljära sysselsätt-
ningen i hushållstjänstesektorn måste 
RUT-avdraget dels göra vit produktion 
konkurrenskraftig mot svart, dels minska 
skattekilen mellan egenproduktion och 
marknadsproduktion. Det förutsätter att 
avdraget slår igenom så att priset sjunker 
på vita beskattade hushållsnära tjänster, 
att efterfrågan och utbud på tjänsterna 
stiger liksom efterfrågan på arbetskraft 
för att producera dessa tjänster.11 Det 
underlättar om inkomstskillnaderna 
samtidigt ökar, vilket de har gjort sedan 
1981.12 Med ökade inkomstskillnader 
blir det lättare för höginkomsttagare att 
köpa låginkomsttagares tid. 

Bakgrund till RUT-avdraget

Vid Socialdemokraternas ekonomiska 
seminarium i Almedalen 1993 framför-
de nationalekonomen (och senare mo-
derata riksdagsledamoten 2002–2010) 
Ann-Marie Pålsson ett förslag om 
skattelättnader för hushållstjänster.13 
Villy Bergström, LO-ekonom, menade 
dock att förslaget skulle innebära en 
återgång till vad han kallade pigsam-
hället.14 Därmed var den så kallade 
»pigdebatten« igång. Den påminde 
människor om klassamhället i början 
av 1900-talet, när en mycket stor andel 
unga kvinnor arbetade som hembiträ-
den och pigor.15

Trots pigdebatten fanns berörings-
punkter mellan Tjänsteutredningen 
(SOU 1994:43), som tillsattes 1993 av den 
moderate skatteministern Bo Lundgren, 
och Tjänstebeskattningsutredningen 
(SOU 1997:17), som tillsattes av Social-
demokraterna 1996 med LO-ekonomen 

10. Anita Nyberg, »Sänkt skatt på tjänster? Subventioner av vit sysselsättning eller av ett 
tudelat samhälle och mäns fritid?«, i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 3 1998.

11. Jag har inte lyckats hitta några data som visar utvecklingen av priserna på hushållstjäns-
ter, men med tanke på den ökade efterfrågan på vita hushållstjänster kan man anta att de har 
sjunkit.

12. Petter Lundberg, »Ökade inkomstskillnader«, i Välfärd nr 1 2007; Prop. 2011/12:100, 
bilaga 3, Fördelningspolitisk redogörelse.

13. År 1994 gav Ann-Marie Pålsson tillsammans med Erik Norrman ut en bok om hushålls-
tjänster, Finns det en marknad för hemarbete? (1994). Se även »Nationalekonomiska föreningens 
förhandlingar. Skatter och sysselsättning i tjänstesektorn«, i Ekonomisk Debatt nr 7 1998.

14. Lisa Öberg, »Ett socialdemokratiskt dilemma. Från hembiträdesfråga till pigdebatt«, i 
Christina Florin, Lena Sommestad och Ulla Wikander (red.), Kvinnor mot kvinnor. Om syster-
skapets svårigheter (1999), s. 189.

15. Nyberg, Tekniken – kvinnornas befriare? (1989), kapitel 9.
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Dan Andersson som utredare.16 Båda 
utredningarna föreslog skattelättnader 
för ROT-tjänster (Reparationer, Om-
byggnad, Tillbyggnad) och RUT-tjäns-
ter, men Dan Andersson ville begränsa 
skattelättnaderna för RUT-tjänster till 
pensionärshushåll. Å andra sidan ville 
han slopa arbetsgivar- och egenavgif-
ter för restauranger, personalmatsalar, 
cateringföretag, bilserviceverkstäder, 
reparationsverkstäder för hushållsar-
tiklar, landtransportföretag för person-
transporter och andra serviceföretag. 

Tjänsteutredningen å sin sida före-
slog att hushållstjänsterna skulle bli 
momsbefriade samt att hushållen skulle 
få dra av kostnaderna för köpen upp till 
40 000 kronor per år. För hushåll med 
barn som var 13 år eller yngre eller 
med annan familjemedlem som bevis-
ligen inte klarade sig själv föreslogs en 
avdragsgräns på 70 000 kronor. Vuxna 
hushållsmedlemmar förutsattes arbeta 
minst halvtid för att komma i åtnju-

tande av skattelättnaderna.17 Ingen av 
utredningarna ledde dock till någon 
proposition i riksdagen. 

Det kan påpekas att åsikten att nya 
reguljära arbetstillfällen skulle kunna 
skapas genom skattelättnader för hus-
hållstjänster och omvandla svart arbete 
till vitt fanns i flera länder: Belgien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Neder-
länderna, Norge och Tyskland.18 I flera 
av dessa länder infördes skattelättnader 
när partier till vänster innehade mak-
ten.19 

Inför valet 2002 hade samtliga al-
lianspartier kommit överens och dekla-
rerade att om de fick regeringsmakten 
skulle de införa skattelättnader för hus-
hållstjänster.20 De rödgröna partierna 
argumenterade emot och menade att 
det fanns en risk att kostnaden blev hög 
och sysselsättningsökningen begrän-
sad.21 Höginkomsttagare skulle gynnas 
men inte jämställdheten, eftersom män 
fortfarande inte skulle behöva ta ansvar 

16. Dan Andersson blev senare statssekreterare på Näringsdepartementet (1998–2000) under 
Socialdemokraterna.

17. Invandrarpolitiska kommittén (SOU 1996:55) under ledning av Björn Rosengren (ordförande 
för TCO 1982–1994 och socialdemokratisk näringsminister 1998–2002) föreslog att nyanlända 
invandrare och ungdomar mellan 18 och 23 år skulle få hjälp att bilda kooperativ eller företag 
för att erbjuda subventionerade tjänster till hushållen. Detta var, menade han, för många 
invandrarkvinnor enda chansen att ta sig in på arbetsmarknaden.

18. Anita Nyberg, »Hemnära marknadstjänster – kvinnornas befriare?«, i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift nr 3 1999.

19. Ellinor Platzer, »From Private Solutions to Public Responsibility and Back Again. The 
New Domestic Services in Sweden«, i Gender & History volym 18, nr 2 (2006), s. 114.

20. Ellinor Platzer, En icke-lag i sökljuset. Exemplet hushållstjänster i Sverige (2004), s. 39.

21. Det har dock funnits socialdemokrater som menat att sänkt skatt på hushållstjänster är en 
god idé och borgerliga röster som varit emot (se ibid.).
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för barn och hemarbete. Skattelättna-
der för hushållstjänster skulle motverka 
såväl jämlikhet som jämställdhet, me-
nade man. Under en period fanns en 
relativt klar vänster–höger-uppdelning 
med de rödgröna som kritiska och alli-
ansen som pådrivande. I dag är det bara 
Vänsterpartiet som är entydigt emot 
RUT-avdraget.22 

Alliansen kom till makten hösten 
2006 och införde RUT-avdraget den 
1 juli 2007. Avdraget får uppgå till 
högst 50 000 kronor per köpare och 
år. Det omfattar till exempel städning, 
barnpassning samt gräsklippning och 
snöskottning som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden, men har i prak-
tiken kommit att till 89 procent gälla 
städning.23 Trädgårdsarbete/snöröjning 
står för 8 procent av timantalet. 

Det bör påpekas att RUT-avdrag 
egentligen inte är ett avdrag. Det är en 
skattereduktion. När det gäller avdrag 
för till exempel arbetsresor minskar 
den beskattningsbara förvärvsinkoms-
ten och därmed blir skatten lägre. 
Det innebär att även om avdraget är 
lika stort, så minskar skatten mer för 
en höginkomsttagare än för en lågin-
komsttagare. En skattereduktion dä-
remot påverkar inte den beskattnings-
bara förvärvsinkomsten, vilket innebär 
att alla som får en skattereduktion 

på till exempel 2 000 kronor får sin 
skatt sänkt med samma belopp oavsett 
inkomst. 

Ökad sysselsättning?
Ett argument som förs fram för att 
införa skattelättnader för hushållsnära 
tjänster är att det skulle öka sysselsätt-
ningen på den reguljära arbetsmarkna-
den. Tre skäl brukar anföras för att detta 
skall ske:24

1. För det första leder en skattere-
duktion för hushållsnära tjänster till att 
köparna kan öka sitt arbetsutbud. 

2. För det andra omvandlas svarta 
hushållstjänster till vita. 

3. För det tredje kan arbetslösa och 
personer utanför arbetskraften finna 
sysselsättning när arbetstillfällen skapas 
i hushållstjänstesektorn. 

Nedan kommer jag att gå igenom 
dessa tre skäl.

Ökar köparna av RUT- 
tjänster sitt arbetsutbud? 
Ett skäl till att skattelättnader för hus-
hållsnära tjänster ökar sysselsättningen 
är att de frigör tid från arbetet i hem-
met som i stället kan användas till 
marknadsarbete. Man tänker sig då i 
första hand att kvinnor kan ägna min-
dre tid åt oavlönat hushållsarbete och 

22. Elin Peterson, »Maid in Europe?«, i Anna Gavanas och Catharina Calleman (red.), Rena 
hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering (2013), s. 130.

23. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 8.

24. Ann Öberg, Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster (2005).
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mer tid åt avlönat arbete, vilket ökar 
kvinnors sysselsättning och därmed 
också jämställdheten på arbetsmark-
naden. 

Till att börja med bör påpekas att 
inte alla köp av hushållstjänster kan 
antas leda till ökat arbetskraftsutbud. 
Köp av RUT-tjänster en enstaka gång, 
en gång per år, en gång per halvår 
eller en gång per kvartal ökar knap-
past arbetskraftsutbudet. Det gäller 
nästan hälften av köparna.25 Den an-
dra hälften köper tjänster med en viss 
regelbundenhet, vanligast en gång var 
fjortonde dag, vilket skulle kunna öka 
köparnas arbetsutbud, men det är inte 
givet, de kan också välja att öka sin 
fritid. 

Inte heller bland de äldre köparna 
av RUT-tjänster kan antas ett ökat ar-
betsutbud. De av köparna som är 65 
år och äldre uppgår till 36 procent. De 
köper inte RUT-tjänster för att de har 
ont om tid, utan till exempel för att de 
önskar avlastning från arbetsuppgif-
ter som de har svårt att utföra själva, 

men också av andra skäl.26 Men även 
om RUT-avdrag inte leder till ett ökat 
arbetsutbud för pensionärer, skulle 
det möjligen kunna öka arbetsutbudet 
bland deras vuxna barn. Men endast 5 
procent av 65–74-åringarna som köper 
RUT-tjänster fick tidigare sådan hjälp 
av anhöriga.27 Det tycks inte heller 
vara särskilt vanligt att vuxna barn 
ansöker om skattereduktion för sina 
föräldrar.28

En annan stor grupp RUT-köpare är 
sammanboende, ofta med barn.29 Näs-
tan hälften av de sammanboende RUT-
köparna anger att de arbetar mer än 
normal tid och hälften att deras partner 
arbetar mer än heltid.30 Det är möjligen 
framför allt denna kategori som har 
RUT-tjänster som en löneförmån, vilket 
infördes på samma villkor som privata 
köp den 1 januari 2008.31

En norsk studie gällande gifta/sam-
manboende småbarnsmödrar och köp 
av städhjälp fann att den stora skilje-
linjen gick mellan mödrar med en ar-
betstid på minst 45 timmar i veckan och 

25. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 47.

26. Se Anna Gavanas, »Svart och vitt i äldres omsorgspussel. Hushållstjänster och privatise-
ring av äldreomsorgen i Stockholm«, i Anna Gavanas och Catharina Calleman (red.), Rena 
hem på smutsiga villkor? (2013).

27. Skatteverket, Rapport 2011:1, bilaga 7, tabell 1.

28. Av drygt 25 000 ansökningar som hade behandlats av Skatteverket avsåg 264 arbete i 
förälders hushåll (SOU 2008:57, s. 54).

29. Lovisa Sköld och Hans Heggemann, »RUT vanligast efter 85«, i Välfärd nr 1 2011.

30. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 8 och 44.

31. Innan RUT-avdraget infördes köpte företag cirka 75 procent av hushållstjänsterna som 
sedan erbjöds som förmån till de anställda (Prop. 2006/07:94, Skattelättnader för hushållstjänster, 
m.m., s. 24; SOU 2008:57, s.49).

Fronesis 42 inlaga SLUT.indd   120 2013-06-11   14.57.14



121

RUT-AVDRAGET

dem som arbetade kortare tid.32 Likaså 
visar danska studier att avgörande för 
köp av hushållstjänster är att kvinnan 
arbetar heltid.33 Men personer som 
redan i utgångsläget arbetar många 
timmar har inte samma möjlighet att 
öka sin arbetstid. Richard Blundell visar 
att skatteförändringars effekt på arbets-
utbudet är noll eller rentav negativ för 
män och kvinnor som i utgångsläget 
arbetar heltid eller mer.34

Tjänstebeskattningsutredningen me-
nar dock att effekten på gifta kvinnors 
arbetsutbud skulle kunna vara relativt 
stor, men att den är koncentrerad till 
de kvinnor som i utgångsläget arbetar 
deltid.35 En slutsats i utredningen är att 
»mycket av den positiva effekt man kan 
få av skattereduktioner för tjänstesek-
torn bygger på principen att det möjlig-
gör ett ökat förvärvsarbetande bland 
deltidsarbetande kvinnor«.36 Cirka 20 
procent av RUT-köparna arbetar deltid.37 
Å andra sidan kan en av orsakerna till 
att kvinnor arbetar deltid vara att de 
värderar samvaro med barn och familj 

högt, och även om det rent ekonomiskt 
skulle löna sig att arbeta mer så väljer de 
att arbeta deltid. De kommer förmodli-
gen inte att i någon större utsträckning 
öka sitt arbetsutbud därför att priset på 
hushållsnära tjänster sjunker. Dessutom 
är det framför allt LO-kvinnor som ar-
betar deltid och de har vanligtvis inte 
höga löner. Det är därför tveksamt om 
de tycker att det lönar sig att arbeta fler 
timmar och köpa hushållstjänster för 
inkomsten. 

Det är inte självklart att de personer 
som köper RUT-tjänster använder den fri-
gjorda tiden till förvärvsarbete; den kan 
också användas till fritid. En dansk studie 
visar att köparna av hushållstjänster an-
vände det mesta av de två »extra« dagarna 
om året som de fick genom att köpa städ- 
och trädgårdstjänster till fritidsintressen 
och hobbyer, därefter till familj och 
vänner och endast en liten andel (14–17 
procent) till mer arbete utanför hem-
met.38 Huruvida det var kvinnor eller 
män som ökade lönearbetstiden framgår 
inte. Den danska hjemmeserviceordningen 

32. Ragne Hege Kitterød, »Privat rengjøringshjelp – et gode for mødre eller for hele hus-
holdningen?«, i Tidskrift for samfundsforskning nr 3 1999.

33. Ehrvervsministeriet, Baggrundsrapport. Samfundsøkonomiske konsekvenser af hjemmeservice-
ordningen (2001), s. 36; Jens Bonke, Faktotum – husholdningernes produktion (1995).

34. Richard Blundell, »Taxation and Labour-Supply Incentives in the UK«, i A. B. Atkinson 
och G. V. Morgensen (red.), Welfare and Work Incentives. A North European Perspective (1993).

35. Intressant är att Tjänsteutredningen (SOU 1994:43) i stället ville begränsa skattelättnaden 
till att endast gälla personer som arbetade mer än deltid.

36. SOU 1997:17, s. 165.

37. Beräknat från Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 44.

38. Ehrvervsministeriet (2001), s. 40 och 44 samt tabell 5.5.
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beräknades ha ökat arbetsutbudet bland 
köparna med knappt 350 heltidsjobb. 
Liknande resultat kom en utvärdering 
gällande skattelättnader för RUT- och 
ROT-tjänster i Finland fram till. De som 
köpte hjälp använde den frigjorda tiden 
till fritidsintressen i stället för att öka sitt 
arbetsutbud. Sysselsättningseffekten på 
arbetsutbudet blev mycket liten.39 

Att dra några slutsatser om hur RUT-
avdraget kan tänkas påverka köparnas 
arbetskraftsutbud är inte möjligt, men 
mycket tyder på att det av flera skäl inte 
påverkas särskilt mycket. För det för-
sta använder nästan hälften av köparna 
RUT-tjänster mycket sällan, vilket knap-
past påverkar arbetskraftsutbudet, för 
det andra är en stor andel pensionärer 
och för det tredje tycks den frigjorda 
tiden framför allt användas till fritid 
snarare än ökat lönearbete. Det sist-
nämnda förefaller troligt, eftersom det 
antagligen inte är många personer som 
minskar sin arbetstid för att städa. Det 
är snarare fritiden man skär ner på. 

Har svarta hushållstjänster 
omvandlats till vita?
Det andra skälet till att RUT-avdraget 
ökar sysselsättningen är att det reduce-
rar skattekilen och därmed skillnaden 

mellan det vita och det svarta priset, 
vilket ökar den vita sektorns relativa 
konkurrenskraft i förhållande till den 
svarta sektorn, vilket i sin tur leder till 
minskat svartarbete och ökad syssel-
sättning på den reguljära arbetsmark-
naden. Det har beräknats att antalet 
heltidsanställda med RUT-tjänster ökat 
från 5 000 till 8 550 mellan 2010 och 
2012.40

För att svarta hushållstjänster skall 
omvandlas till vita på en reguljär ar-
betsmarknad krävs att köparna änd-
rar sitt beteende. Så har också i viss 
utsträckning skett. I Skatteverkets 
undersökning uppgav dock endast  
6 procent av RUT-köparna att de ti-
digare köpte svart. Skatteverket har 
beräknat att antalet hushåll som kö-
per städning svart har minskat med 
10 procent som en följd av infö-
randet av RUT-avdraget (motsvarande 
cirka 14 000 hushåll) och att antalet 
svarta städtimmar har minskat med 
11–12 procent jämfört med situatio-
nen 2005.41 Situationen liknar den i 
Danmark, där omkring 10 procent 
av köparna av hushållstjänster och 7 
procent av köparna av trädgårdstjäns-
ter uppgav att de tidigare köpte svarta 
tjänster. Uppskattningsvis omvandlade 
hjemmeservicen 7 procent av städning-

39. Kari Niilola och Mikko Valtakari, »Kotitalousvähennys kotipalvelumarkkinoiden luojana 
ja työllisyyden lisääjänä«, i Työpoliittinen tutkims nr 310 (2006).

40. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 8; Företagarna, »Grattis RUT – mer än 1600 nya jobb 
under 2012«, http://www.foretagarna.se/Regioner/Malardalen/Aktuellt2/Grattis-RUT---mer-
an-1600-nya-jobb-under-2012/, hämtningsdatum 21 maj 2013.

41. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 63.
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en och 1 procent av trädgårdsarbetet 
till vita verksamheter.42 

Detta betyder dock inte att den 
svarta marknaden försvunnit. Men vi 
vet inte hur det är med den saken, 
eftersom det saknas uppgifter om 
svartarbetets omfattning. Vissa fors-
kare menar också att den svarta och 
den vita marknaden inte kan ses som 
två distinkta marknader, utan snarare 
som ett kontinuum där vissa företag 
och anställda finns i båda sektorerna.43 
Dock menar författarna till SNS:s kon-
junkturrapport 2013 att skattemoralen 
har stärkts tack vare RUT- och ROT-
avdrag.44 År 2006, innan avdragen in-
fördes, tyckte 17 procent att det var 
omoraliskt att köpa svart. År 2012 
hade den siffran ökat till 47 procent. 
Även Skatteverket menar att skatte-
moralen förbättrats.45 Hur det är med 
den saken i realiteten är inte lätt att 
veta. Därtill kommer att nya former 
av fusk uppkommer. Sveriges Televi-
sions Uppdrag granskning har visat att 

materialkostnaderna dumpas och att 
den som erbjuder högst arbetskostnad 
– som ger störst ROT-avdrag – vinner 
jobben.46

Mot bakgrund av att endast en liten 
andel av RUT-köparna tidigare köpte 
svarta städtjänster tycks den nya vita 
marknaden främst bestå av nya kon-
sumenter. För detta talar också att 
en majoritet uppgav att de tidigare 
utförde arbetet själva (65 procent), att 
arbetet inte blev gjort (7 procent), att 
de fick hjälp av anhörig (3 procent) 
eller att de fick hjälp av hemtjänst (1 
procent).47 En tidigare latent efterfrå-
gan på vita hushållstjänster tillgodoses 
nu i högre grad. Personer som tidigare 
inte köpte hushållstjänster, eftersom de 
kanske inte ville köpa dem på en svart 
marknad, har nu möjlighet att göra 
det. Men även om företaget som utför 
RUT-tjänster är vitt, kan man inte vara 
helt säker på att den som faktiskt utför 
arbetet arbetar vitt. 

Men RUT-avdrag är heller ingen 

42. Ehrvervsministeriet (2001), s. 46 och 52.

43. Anna Gavanas och Alexander Darin Mattsson, Bland Rolexklockor och smutsiga trosor. Om 
skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden (2011); Elin Kvist, 
»Inte bara rena hem. Om att driva företag och organisera arbete inom den privata hushålls-
tjänstebranschen«, och Anna Gavanas, »Svart och vitt i äldres omsorgspussel. Hushållstjänster 
och privatisering av äldreomsorgen i Stockholm«, båda i Anna Gavanas och Catharina Cal-
leman (red.), Rena hem på smutsiga villkor? (2013).

44. Lennart Flood, Katarina Nordblom och Daniel Waldenström, Dags för enkla skatter 
(2013), s. 21.

45. Skatteverket, Rapport 2012:1, Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och 
Skatteverkets kontroll (2012).

46. »Dyrast vinner«, Uppdrag granskning den 30 april 2013 i SVT.

47. Skatteverket, Rapport 2011:1, bilaga 7, s. 190.
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garanti för att arbete inte utförs svart. 
Det finns flera skäl till detta.48

För det första är det inte alla som 
utför svart arbete som ser fördelar med 
att gå över till eller har ens möjlig-
het att arbeta vitt. En del människor 
skaffar sig extrainkomster genom att 
arbeta svart för att dryga ut bidrag av 
olika slag eller låga inkomster. De kan 
ha svårt att ta sig in på den reguljära 
arbetsmarknaden eller hitta ett fast 
heltidsjobb. Dessutom finns pappers-
lösa som inte kan arbeta vitt men som 
ändå behöver en inkomst. Hushållsar-
bete är till sin natur osynligt och drar 
därför till sig »icke-auktoriserade« 
arbetare. Denna utveckling förstärks 
av ekonomisk kris och hög arbets-
löshet, globalisering och människors 
begränsade möjligheter att försörja sig 
i sina hemländer. Skattereduktioner 
löser inte problemet med den sortens 
svartarbete. I stället måste dessa utfö-
rare konkurrera med ännu lägre priser. 
Hushållstjänster är mycket priskäns-
liga och låga priser lockar då till sig 
kunder även om det är fråga om svart 
arbete. 

För det andra är det möjligt att in-
förandet av RUT-avdrag har inneburit 
en förändring av normen och gjort det 
socialt accepterat att anställa någon för 
att städa hemma. Man behöver inte 
längre »ta hand om sin egen skit«, vil-

ket kan innebära att såväl den vita som 
den svarta marknaden växer. 

Det kan också påpekas att den 
andel som uppgav att de redan före 
RUT-avdraget köpte vita städtjänster 
är betydligt högre än den andel som 
uppgav att de köpte svarta tjänster 
– 25 procent respektive 6 procent.49 
Det behövdes således ingen skatte-
reduktion för att denna grupp skulle 
övergå till att köpa vita tjänster, utan 
detta kan ses som en onödig kostnad 
för skattebetalarna. Å andra sidan kan 
man förstås undra hur uppriktigt re-
spondenterna svarade. 

Har arbetslösa fått  
jobb tack vare RUT?
Det tredje skälet till att införandet av 
RUT-avdraget skulle kunna öka sys-
selsättningen är att efterfrågan på ar-
betskraft inom hushållstjänstesektorn 
växer, vilket leder till ett ökat antal 
arbetstillfällen. Dessa arbeten kan sö-
kas av personer som annars skulle 
vara arbetslösa eller utanför arbets-
kraften.50 Om RUT-avdraget skapar ar-
betstillfällen i hushållstjänstesektorn 
så är chansen stor att dessa tillfaller 
kvinnor och att det är kvinnor som 
startar företag. 

År 2010 uppgick antalet företag som 
fick utbetalning av RUT till nästan 12 500, 

48. Nyberg, »Sänkt skatt på tjänster«, i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 3 1998.

49. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 8.

50. Öberg, Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster (2005).
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en siffra som ökade till cirka 16 100 år 
2012.51 Över hälften drevs som enskild 
näringsverksamhet. Av egenföretagarna 
var 56 procent kvinnor och 44 procent 
män.52 Många av dessa företag kombi-
nerar städning hos privatpersoner med 
städning i företag.53 I SCB:s statistik är 
det inte möjligt att skilja på lokalvård 
hos privatpersoner och lokalvård för 
företag.54 De utrikesfödda kvinnorna 
uppgick till nästan 40 procent av de nya 
företagarna. Ungefär en fjärdedel hade 
året innan anställning inom lokalvård 
som övergick till företagande. 

Inte heller går det att utläsa av SCB:s 
statistik hur många städare som arbetar 
med RUT-tjänster eller på kontor, hotell 
och andra platser. Vi kan dock konsta-

tera att städare är ett stort yrke, det 
tionde största.55

Städare är inte endast ett stort kvin-
noyrke för arbetarklassens (gifta) kvin-
nor, utan också ett yrke med hög andel 
utrikesfödda. Om gruppen städare delas 
in efter inrikes och utrikes födda och 
efter kön finner vi att den största grup-
pen fortfarande utgörs av inrikes födda 
kvinnor, men att den andelen minskar 
(se tabell ovan). Den näst största grup-
pen utgörs av utrikes födda kvinnor och 
denna kategori växer, liksom andelen 
utrikes födda män. Den minsta kate-
gorin, som minskar, utgörs av inrikes 
födda män. 

Antalet städare uppgår alltså i dag 
till cirka 70 000, varv en del utför RUT-

Tabell. Yrkeskategorin städare med flera (16–64 år)
uppdelad efter födelseland och kön 2005–2011 i procent

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inrikes födda kvinnor 55,0 53,6 52,5 50,6 48,8 47,4 45,8

Utrikes födda kvinnor 24,5 25,2 26,2 28,0 29,5 30,3 31,9

Inrikes födda män 9,5 9,5 9,3 8,9 8,7 8,7 8,2

Utrikes födda män 10,9 11,8 12,0 12,5 13,0 13,5 14,1

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal städare 66 707 68 847 68 447 69 530 67 589 69 946 69 758

Källa: scb.

51. Företagarna, »Grattis RUT – mer än 1600 nya jobb under 2012«; Skatteverket, Rapport 
2011:1, s. 49.

52. Det kan nämnas att egenföretagare som utfört ROT till 96 procent bestod av män.

53. Kvist, »Inte bara rena hem« (2013), s. 28.

54. Maria Håkansson, »Många nya företag i städbranschen«, i Välfärd nr 1 2012.

55. SCB, På tal om kvinnor och män (2012), s. 62.
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tjänster. Branschföreträdare uppger att 
antalet anställda i hushållstjänstesek-
torn före RUT-avdraget uppgick till 
2 000–3 000 personer.56 Sedan dess 
har antalet anställda ökat; år 2012 be-
räknas antalet årsarbetstillfällen uppgå 
till 8 550. Det totala antalet är dock 
betydligt större, eftersom många ar-
betar deltid. Almega uppger att cirka 
80 procent av de anställda är kvinnor 
och att 40 procent är födda utanför 
Sverige.57 

Det kan påpekas att drygt 2 100 
städare beviljats arbetstillstånd efter 
det att ny lagstiftning infördes den 15 
december 2008, vilken innebar att man 
gick från en mer restriktiv hållning till 
arbetskraft från länder utanför EU till 
en efterfrågestyrd och mindre reglerad 
invandring.58 Det betyder dock inte att 
alla dessa arbetar med RUT-tjänster.59

Några officiella uppgifter gällande 
i vilken utsträckning de sysselsatta i 
hushållstjänstebranschen var arbetslösa 
eller utanför arbetskraften innan de 
började arbeta där har jag inte lyckats 
hitta. Almega hävdar i sin undersökning 
från juni 2010, som riktar sig till bran-
schens företag, att tre av fyra anställda 

kommer från tidigare arbetslöshet eller 
svartarbete.60 

Dessa uppgifter skiljer sig dock vä-
sentligt från uppgifter gällande hjemme-
service i Danmark. Där undersöktes 
två olika typer av hushållstjänsteverk-
samheter: specialiserade och icke-spe-
cialiserade. De specialiserade ägnade 
sig i huvudsak åt hjemmeservice och 
bestod i hög grad av nystartade, relativt 
små företag.61 De icke-specialiserade 
var större företag, där hjemmeservicen 
endast utgjorde en liten del av omsätt-
ningen. De sysselsatta i dessa företag 
arbetade i huvudsak med företagsstäd-
ning. I studien undersöktes vad ägare 
och anställda i de två verksamheterna 
1998 gjorde två år tidigare. Situationen 
var relativt likartad i de två verksamhe-
terna. 39 procent av de sysselsatta inom 
S-verksamheterna (de specialiserade) 
1998 arbetade där redan 1996, medan 
motsvarande andel inom IS-verksam-
heterna (de icke-specialiserade) var 44 
procent. 35 procent inom S-verksam-
heterna kom från annan sysselsättning, 
inom IS-verksamheterna 33 procent. 
Den intressantaste uppgiften är att 27 
procent inom S-verksamheterna och 

56. Prop. 2006/07:94, s. 24.

57. Almega, Utveckling RUT – (2013).

58. Migrationsverket, Fyra år med den nya arbetskraftslagstiftningen (2013); Migrationsverket, 
Beviljade arbetstillstånd (2009, 2010, 2011 och 2012).

59. Se även Catharina Calleman, »Arbetskraftsinvandring för arbete i privata hushåll«, i Anna 
Gavanas och Catharina Calleman (red.), Rena hem på smutsiga villkor? (2013).

60. Skatteverket, Rapport 2011:1, s. 70.

61. Ehrvervsministeriet (2001), kapitel 6.1.
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22 procent inom IS-verksamheterna 
inte var sysselsatta 1996. De små nya S-
verksamheterna rekryterade med andra 
ord fler arbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, varav många studerande, 
liksom också fler långtidsarbetslösa än 
IS-verksamheterna. 

Det är också av intresse att veta vad 
som händer med dem som arbetar i 
hushållstjänstebranschen. Blir de kvar 
där eller går de vidare? När det gäller 
Sverige har jag inte heller här lyckats 
hitta några uppgifter. Även detta under-
sökte man i Danmark genom att ta reda 
på vad de som arbetade inom S- res-
pektive IS-verksamheter 1996 gjorde 
1998.62 Det visade sig att en lägre andel 
fanns kvar inom S-verksamheter (29 
procent) än inom IS-verksamheter (39 
procent), att 45 respektive 44 procent 
hade gått vidare till andra verksam-
heter och att 10 respektive 7 procent 
var arbetslösa. Risken att bli arbetslös 
minskade något för dem som varit sys-
selsatta i hjemmeservicebranschen jämfört 
med innan de började arbeta där. 

Hjemmeserviceordningen i Danmark 
permanentades 1997 och omfattade un-
gefär samma arbetsuppgifter som RUT. 
Subventionen motsvarade 50 procent 
av fakturerat pris exklusive material. 

Den hade sin största omfattning vad 
gäller tjänster och bidragsprocent år 
1999.63 Systemet begränsades succes-
sivt med början år 2000 och från 2004 
utgick bidrag endast till pensionärs-
hushåll. De skäl som angavs till in-
skränkningarna var att systemet framför 
allt utnyttjades av höginkomsttagare, 
som ansågs ha råd att själva betala för 
tjänsterna; att den strukturella arbets-
lösheten hade minskat från 1990-talets 
höga nivåer; att systemet inte hade gett 
klara resultat i form av fler sysselsatta 
invandrare inom hushållssektorn, vilket 
ursprungligen varit ett av målen; och 
att minskningen av svartarbetet varit 
mycket begränsat.64 

Dock deklarerade Socialdemokrater-
ne och Socialistisk Folkeparti sommaren 
2011 att de ville »utvidga ordningen till 
att omfatta alla danskar och göra det 
möjligt att köpa andra hushållstjänster 
än städning. En sådan ordning kom-
mer att skapa arbetstillfällen, minska 
svartarbetet och ge större skatteintäkter. 
Därför kommer det inte att kosta staten 
något att ge bidrag till hjemmeservice, 
men ge oss 5 000 nya arbetstillfällen«.65 
Danmarks regering leds i dag av Social-
demokraterne. Hjemmeserviceordningen 
upphör den 1 januari 2013.66 Men man 

62. Ibid., kapitel 6.3.

63. Skatteverket, Rapport 2011:1, bilaga 6.

64. SOU 2008:57, s. 62; Platzer, En icke-lag i sökljuset (2004), s. 103.

65. »Ét mål – to planer«, i Socialdemokraten juni 2011, s. 9.

66. Ehrvervs- og Vækstministeriet, Hørningsnotat veddrørande forslag til lov om ophævelse af lov 
om hjemmeservice og ændring of ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) (2012).
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har å andra sidan från den 1 juni 2011 
infört boligjobordningen, som omfattar 
både hushållstjänster och renoverings-
arbeten och alla individer över 18 år. 
Den nya skattereduktionen uppgår till 
en tredjedel av arbetskostnaden, med 
ett tak på 15 000 danska kronor per 
person. Det är en försöksverksamhet 
som skall pågå till och med 2013. En 
utvärdering skall göras och därefter skall 
man fatta beslut om huruvida ordningen 
skall fortsätta eller inte.67 

Sammanfattande diskussion
Förhoppningarna om att skattelätt-
nader för hushållsnära tjänster skulle 
öka sysselsättningen har varit stora. 
Tjänsteutredningen 1993 räknade med 
att sysselsättningspotentialen låg i in-
tervallet 20 000–60 000 personer och 
att den övre gränsen var mer sannolik 
än den nedre.68 Tjänstebeskattnings-
utredningen fyra år senare var mer 
försiktig, men menade att sänkt skatt på 
hushållstjänster, som inkluderade även 
tjänster producerade utanför hushållen 
men som substitut för hemproducerade 
tjänster, skulle leda till cirka 25 000 
nya arbetstillfällen.69 Inför valrörelsen 

1998 föreslog Moderaterna, Folkpartiet 
och Kristdemokraterna en skattereduk-
tion på 50 procent av arbetskostnaden 
för hushållstjänster utförda i det egna 
hemmet på upp till 25 000 kronor per 
år och hushåll. Man räknade med att 
50 000–100 000 nya arbetstillfällen låg 
inom räckhåll.70 Har då dessa förvänt-
ningar infriats? 

År 2012 fanns det 8 550 heltidsar-
beten inom RUT-branschen.71 Är dessa 
resultatet av RUT-avdraget? Nej, antalet 
är både för lågt och för högt och säger 
inte särskilt mycket om hur sysselsätt-
ningen totalt sett har påverkats. Antalet 
kan sägas vara för lågt eftersom ett 
av skälen till att sysselsättningen ökar 
tack vare RUT-avdraget antas vara att 
det frigör tid hos köparna av RUT-
tjänster, som de i stället kan använ-
da till att öka sitt arbetskraftsutbud.  
I den mån så är fallet ingår de inte i de 
ovan nämnda 8 550 heltidsarbetena. 
RUT-köparnas arbetsutbud tycks dock 
inte öka i någon större utsträckning, 
detta av flera olika skäl. Ett är att nästan 
hälften av RUT-köparna endast köper 
tjänster vid enstaka tillfällen, ett an-
nat att över en tredjedel av köparna är 

67. Finansministeriet, Faktaark. BoligJobplan – fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet och 
BoligJobplan (2011).

68. SOU 1993:43, Uppskattad sysselsättning. Om skatternas betydelse för den privata tjänstesektorn, 
s. 128.

69. SOU 1997:17, s. 16.

70. Motion 1997/98:Fi50, Motion med anledning av prop. /:  års ekonomiska 
vårproposition.

71. Företagarna, »Grattis RUT« (2013).
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pensionärer, ett tredje att de som köper 
RUT-tjänster i första hand använder den 
frigjorda tiden till fritidsaktiviteter och 
umgänge med familj och vänner, inte 
i någon större utsträckning till mer 
lönearbete. 

Men 8 550 heltidsarbeten är också 
en för hög siffra bland annat eftersom 
25 procent uppgav att de redan innan de 
började köpa RUT-tjänster köpte dem på 
den vita marknaden. Om samma andel 
gäller i dag betyder det att nytillskottet 
är knappt 6 500 i stället för 8 550. Dess-
utom måste de penningmedel som an-
vänds för att betala för RUT-tjänsterna 
tas någonstans ifrån. En del användes 
tidigare för att köpa svarta städtjänster. 
Men framför allt tycks en ny vit mark-
nad ha uppstått för arbetsuppgifter som 
RUT-köparna tidigare gjorde själva. Ef-
tersom hushållen inte förefaller öka sitt 
arbetsutbud i någon större utsträck-
ning, måste de antingen minska sitt 
sparande eller sina utgifter för annat. 
Nettoeffekten för sysselsättningen blir 
därför betydligt lägre.

Ytterligare en fråga man kan ställa 
sig är varifrån de människor kommer 
som arbetar i hushållstjänstesektorn. 

Åtminstone i Danmark hade en majo-
ritet av de anställda anställning innan 
de började i hushållstjänstebranschen, 
men drygt en fjärdedel var tidigare 
arbetslösa eller utanför arbetskraften, 
till exempel studerande. Hjemmeservicen 
bidrog i viss mån till att minska arbets-
lösheten. Det är möjligt att tidigare 
arbetslösa kan anställas på de tjänster 
som de nya hushållstjänsteanställda 
lämnade. 

Skatteverket betalade ut 2,2 miljar-
der kronor för RUT år 2012. Det kan 
jämföras med 14,6 miljarder utbetalda 
kronor för ROT72 och 5,5 miljarder kro-
nor mindre per år i skatteintäkter som 
ett resultat av den sänkta moms på 
restaurang- och cateringtjänster som 
infördes den 1 januari 2012.73 Det kan 
också jämföras med de 2,2 miljarder 
kronor som satsats i statsbudgeten för 
2013 för att minska i första hand ung-
domsarbetslösheten genom olika typer 
av utbildningar och arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder.74 Det kan också näm-
nas att anslaget till Särskilda jämställd-
hetsåtgärder för 2013 uppgick till 239 
miljoner kronor, det vill säga drygt en 
tiondel av kostnaderna för RUT.75 

72. Skatteverket, Intresset för rutavdrag ökar kraftigt, pressmeddelande 130108.

73. Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport  (2012), s. 131. 
Regeringen räknar med att detta skall skapa 6 000 heltidsarbeten.

74. Prop. 2012/13:1, s. 1, http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/91/89/1fd3af32.pdf, 
hämtningsdatum 120514.

75. Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 13, s. 57. Anslaget används för att stödja projekt och 
insatser som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Anslaget kan även användas för 
vissa administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av uppdragen hos 
berörda myndigheter.
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Är RUT-avdraget värt pengarna? Vad 
man tycker om den saken beror förstås 
på vad man har för värderingar, men 
också på vad man får för pengarna. 
Om RUT-avdraget innebär att köparna 
av RUT-tjänster ökar sitt arbetsutbud 
med lika många RUT-timmar som de 
köper, om alla hushållstjänster på den 
svarta marknaden omvandlas till vita 
och om alla som förvärvsarbetar i RUT-
branschen tidigare var arbetslösa el-
ler utanför arbetskraften skulle större 
inkomster i form av skatteintäkter, 
arbetsgivaravgifter och momsintäkter 
samt mindre utgifter i form av ar-
betslöshetsunderstöd, försörjningsstöd 
och bostadsbidrag med mera sannolikt 
överstiga kostnaden för RUT-avdraget 
på 2,2 miljarder kronor 2012.76 Det 
vore i så fall en god affär för alla inblan-
dade, inklusive skattebetalarna. Om å 
andra sidan köparna använder hela den 
friköpta tiden till fritid, om det svarta 
arbetet inte omvandlas till vitt och om 
personer som redan har sysselsättning 
övergår till sysselsättning i RUT-bran-
schen utan att kunna ersättas på de 
platser de lämnar, kan köparna och 

utförarna göra välfärdsvinster, men det 
blir en förlustaffär för skattebetalarna. 
Ingen av dessa två extremsituationer är 
dock trolig, vilket framgått av genom-
gången ovan. 

Friedrich Engels menade att kvin-
norna var på väg att »befrias från hus-
hållsarbetet« tack vare den moderna 
storindustrin, som krävde kvinnlig ar-
betskraft och som »förvandlade det pri-
vata husliga arbetet till en samhällelig 
industri«. Engels misstog sig; storindu-
strin underlättade hushållsarbetet, men 
befriade inte kvinnorna från det. Nästan 
130 år senare införde alliansregeringen 
RUT-avdraget, räknade med att 50 000–
100 000 nya arbetstillfällen var inom 
räckhåll och menade att det skulle befria 
kvinnor från hushållsarbete och öka 
jämställdheten. Någon storindustri har 
det inte blivit av RUT-sektorn än. Och 
det faktum att ett begränsat antal kvin-
nor med relativt höga inkomster men 
ont om tid nu har möjlighet att köpa 
hushållstjänster av andra kvinnor ökar 
inte jämställdheten, utan står i samband 
med ökade inkomst- och klasskillnader 
mellan kvinnor och i samhället i stort. 

76. Skatteverket, Intresset för rutavdrag ökar kraftigt (2013).
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