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Abstract 
 
In the year 2007 a reform was established that allowed private citizens in Sweden to make tax 

deductions on companies providing services pertaining to the household (called RUT-

deduction). The year later another reform was introduced granting citizens additional tax 

deductions but this time concerning household renovation, reconstruction and extensive 

construction (called ROT-deduction). These tax deductions resulted in higher employment 

and more jobs being executed legally. The purpose of this paper is to examine and analyze 

what kind of effects these types of tax deductions would have on workers’ real wages and to 

look at to what extent these effects differ within a female dominated occupation and a male 

dominated occupation, from a gender perspective. The two professions that are chosen to be 

researched in this paper are the cleaning and painting professions. Furthermore, the purpose 

with this study is to examine whether this effect differs within the two separate professions. 

The study is executed with the use of econometric models, point estimation, economic theory 

and empirical studies. The result indicates that the RUT-deduction has the biggest positive 

impact on cleaners’ real wages. This paper shows that one underlying reason to this outcome 

could be that the cleaning service is a more price sensitive service and that the RUT-

deduction might therefore have generated an excess in demand for that service. Nonetheless, 

to establish an equilibrium in the labor market the wages are required to rise in order to attract 

more cleaners to enter the certain market. However, this paper is unable to eliminate the 

possible theory of there being a general wage increase among workers in the private sector. In 

addition, this study is comprised of an inadequate amount of observations which impedes any 

reliable conclusions from being made based on evidence.  
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Sammanfattning 
 
RUT-avdraget infördes 2007 och innebar att privatpersoner fick en skattereduktion på 

hushållsnära tjänster. Året därefter introducerades ROT-avdraget som gav privatpersoner 

ytterligare skattereduktioner fast på tjänster som inkluderar renovering, ombyggnad och 

tillbyggnad av småbostadshus. Avdragen ledde till ökad sysselsättning och att fler jobb blev 

“vita”.  Syftet med den här studien är att undersöka och analysera vilken effekt ROT och 

RUT har haft på anställdas reallöner och se till vilken grad effekten skiljer sig inom en mans- 

och kvinnodominerad bransch, ur ett genusperspektiv. De branscher som har valts ut för 

studien är den kvinnodominerade städbranschen och den mansdominerade måleribranschen. 

Studien har genomförts med hjälp av ekonometriska modeller, punktestimering, 

nationalekonomisk teori och tidigare forskning. Resultatet visade att RUT-avdraget har haft 

störst effekt på städares reallöner. Det här kan förklaras av att städning är en priskänslig tjänst 

och därför kan skattereduktionen ha skapat ett efterfrågeöverskott som måste mötas av en 

högre lön för att attrahera mer arbetskraft. Dock, är det svårt att dra tillförlitliga slutsatser 

kring resultatet på grund av få observationer och tecken på en generell löneutveckling för 

arbetare i privat sektor.  
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1. Inledning 
  
Avdraget för ROT- och RUT-tjänster infördes 2008 respektive 2007 och innebär att 

privatpersoner får göra avdrag för arbetskostnaden av husarbete. ROT är en beteckning för 

renovering, ombyggnad och tillbyggnad och RUT står för rengöring, underhåll och tvätt(Ne, 

2018). Motivet för avdragen var och är fortfarande att göra svarta jobb till vita. Syftet var 

även att öka sysselsättningen och verka för ett företagsvänligt klimat där nya företag lättare 

kunde etablera sig på marknaderna inom ROT-och RUT-sektorn. Ett införande av RUT skulle 

även främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Argumentationen löd att om fler 

människor fick möjligheten att köpa hushållsnära tjänster skulle det avlasta kvinnor från att 

behöva ta hand om hemmet och därmed skapa mer utrymme för att göra karriär (Motion, 

2003/04:Sk426). Skattereduktionens påverkan på kvinnor som utför RUT-tjänster har dock 

debatterats från olika håll. Den ena sidan menar att avdraget är positivt eftersom det har 

gynnat kvinnligt företagande, särskilt bland utrikes födda kvinnor(SCB, 2012).  

Motståndarsidan påstår istället att RUT bidrar till en förlegad bild bestående av herrskap och 

tjänstefolk där medellönen inom denna kvinnodominerade bransch ligger under den 

acceptabla nivån (Sima, 2014). ROT-och RUT- sektorerna fungerar som ett tydligt exempel 

på den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige, i vilken ROT-sektorn är mansdominerad 

och RUT-sektorn kvinnodominerad (SCB, 2016). 

  

Förklaringen till varför kvinnor och män väljer olika typer av arbeten går att finna i teorin 

kring horisontell könssegregering. Orsaken grundar sig i de könsstereotyper och 

förväntningar som funnits i alla tider, och därmed tenderar kvinnor och män att välja typiskt 

“kvinnliga” respektive “manliga” yrken (Charles och Grusky, 2004; England, 1992). Att 

kvinnor väljer yrken som är mer flexibla och lättare går att kombinera med åtaganden inom 

hem och familj menar Mincer och Polachek (1974) och Polachek (1981) är realitet. Detta 

innebär att kvinnor väljer yrken med exempelvis mer deltid, vilket i slutändan påverkar 

kvinnors löneutveckling negativt då färre arbetade timmar genomförs. England (1992) påstår 

att detta resonemang saknar empirisk grund och att det inte finns bevis för att 

kvinnodominerade yrken är mer flexibla än mansdominerade. 
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Dessa teorier bekräftas av en utredning från Statens offentliga utredningar(2014:81), vilken 

menar att yrkessegregationen är en avgörande förklaring till löneskillnaden mellan kvinnor 

och män. Utredningen kommer fram till att om andelen kvinnor är tilltagande inom en 

yrkesgrupp påverkar det genomsnittslönen negativt.  

 

Måleri- och städbranschen är exempel på två könssegregerade branscher som utför ROT- 

respektive RUT-tjänster. SCB:s statistik från 2016 visar att ca 93 procent av de som tillhör 

yrkesgruppen målare(SSYK:7131) består av män. Statistiken inom städbranschen för 2016 

visar att ca 75 procent av de som tillhör yrkesgruppen städare(SSYK: 9111) består av 

kvinnor. År 2016 bedrevs 52 procent av de befintliga RUT-företagen av kvinnor och 95 

procent av ROT-företagen av män (SCB, 2016).  

  

De två branscherna har båda fått ett uppsving efter införandet av avdraget då fler företag 

enklare kan etablera sig på marknaden(SCB, 2012; Målareförbundet, 2015). Överlag visar 

tidigare forskning och rapporter på starka positiva samband mellan ROT-och RUT-avdraget 

och antalet sysselsatta inom ROT-och RUT-sektorn(Företagarna, 2011; Konjunkturinstitutet, 

2015). Nationalekonomisk teori visar även på att sysselsättning och reallöner beror på 

varandra(Blanchard, 2015). Det skulle innebära att ROT-och RUT-avdraget även har haft en 

effekt på anställdas reallöner inom dessa branscher. Inga tidigare studier, till vår kännedom, 

har undersökt sambandet mellan avdraget och anställdas reallöner. För att kunna mäta 

effektiviteten av en ekonomisk-politisk åtgärd som ROT och RUT krävs det även en analys 

över hur män och kvinnor påverkas åtskilt. Utan denna separation kommer inte avdraget 

kunna utvärderas fullt ut eftersom det ej går att anta att kvinnor och män påverkas likadant. 
 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera vilken effekt ROT och RUT har haft på anställdas 

reallöner och se till vilken grad effekten skiljer sig inom en mans- och kvinnodominerad 

bransch, ur ett genusperspektiv.   
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1.2 Disposition 

I kapitel 2 presenteras ROT-och RUT-avdraget mer ingående. Den kvinnodominerade 

städbranschen och den mansdominerade måleribranschens utbildningskrav förtydligas även i  

kapitlet. Vidare kommer kapitel 3 innefatta teorier och tidigare forskning som kan förklara 

lönegapet som finns mellan män och kvinnor. Dessutom kommer teorier och forskning kring 

lönesättning och priskänslighet att presenteras. Kapitel 3 fungerar därmed som grund för 

uppsatsens analys och slutsats. I kapitel 4 framförs uppsatsens hypotes kring regressionens 

resultat. Därefter beskrivs metoden och de olika variablerna som använts i 

regressionsanalysen i kapitel 5. I kapitel 6 illustreras den reala löneutvecklingen för städare 

och målare, och deras kontrollgrupp bilmekaniker. Nästkommande kapitel är kapitel 7 och där 

visas resultatet av regressionsanalysen. Sedermera i kapitel 8 analyseras resultatet från 

regressionerna och ger förklaringar till alternativa utfall.  Slutligen i Kapitel 9  kommer 

slutsatsen besvara syftet och följaktligen presenteras källor och bilagor i kapitel 10 respektive 

kapitel 11. 

 

1.3 Etik 

Den här uppsatsen har producerats i enlighet med Vetenskapsrådets(2017) riktlinjer gällande 

god forskningssed. Uppsatsens resultat och metod har presenterats på ett transparent sätt  och 

har även baserats på trovärdiga källor som exempelvis SCB, Skatteverket och IAF.   
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2. Bakgrund ROT och RUT 

ROT-avdraget infördes i december 2008 och innebär att privatpersoner får en statlig 

skattereduktion för arbetskostnader för underhåll, reparationer, ombyggnader och 

tillbyggnader av småhus och bostadsrättslägenheter (NE, 2018). Privatpersoner kan endast få 

avdrag på arbetskostnaden för den tjänst de vill få utförd. Avdraget inkluderar inte material- 

eller resekostnader som uppstår i samband med utförandet av tjänsten (Skatteverket, 2018).  
 
RUT-avdraget infördes 1 juli 2007 och innebär att privatpersoner kan göra avdrag i sin 

deklaration för köp av hushållsnära tjänster (NE, 2018). Idag omfattar skattereduktionen 

städning, trädgårdsarbete, personlig hjälp och omsorg, flyttjänster med mera (Skatteverket, 

2018). Vid införandet av avdragen fick privatpersoner göra 50 procents avdrag för 

arbetskostnaden på ROT- respektive RUT-tjänster och respektive avdrag fick uppgå till max 

50 000 kr per person och år. År 2016 reviderades både ROT- och RUT-avdraget(Skatteverket 

2018). 

 

Skatteverket visar att antalet utförare av ROT- och RUT-tjänster har gradvis ökat sedan år 

2009. År 2015 var det 67 785 ROT-utförare och samma år beslutade Riksdagen att ROT-

avdraget skulle minskas från 50 procent till 30 procent år 2016, vilket ledde till att antalet 

utförare minskade markant  till 61 822 (Skatteverket, 2018). 

 
Diagram 1. Antal utförare inom ROT- och RUT-sektorn. Källa: Skatteverket.  

 

Antalet köpare av RUT-tjänster har successivt ökat från år 2009 till 2016 med 542 procent. 

Antalet ROT-köpare har också ökat, med undantag för år 2015 till 2016 då antalet köpare 



10  

minskade med 180 121 köpare. Från år 2009 till 2016 har ROT-köparna ökat med 285 

procent (Skatteverket, 2018). 

 

 
Diagram 2. Antal köpare av ROT-och RUT-tjänster. Källa: Skatteverket.  

 

 

Efter införandet av avdragen har fler ROT- och RUT-företag etablerat sig på marknaden 

varav en stor del av de anställda och även företagare inom RUT-företag är utrikes födda 

kvinnor. RUT-företagare som är utrikes födda  har en större andel anställda som är utrikes 

födda än vad inrikes födda RUT-företagare har. Dock, har RUT-företagare generellt sätt en 

större andel utrikes födda anställda än vad genomsnittet av svenska företag har. Till skillnad 

från RUT-företag, ligger ROT-företag under genomsnittet och har därmed få anställda som är 

utrikes födda. Tabell 1 visar att 35 procent av kvinnliga anställda inom RUT-företag år 2013 

var utrikes födda och 9 procent av manliga anställda inom ROT-företag var utrikes 

födda(SCB 2016).  

 

 

 
Tabell 1. Anställda efter födelseland inom ROT- och RUT-företag 2013. Källa: SCB. 
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2.1 Måleri- och städbranschen 

I den här uppsatsen kommer målares löner att studeras i syfte för att undersöka ROT-

avdragets påverkan på löner. För att undersöka RUT-avdragets effekter kommer städares 

löner att granskas. Valet av måleri-och städbranschen grundar sig i att yrkesgruppen målare 

består av 93 procent män (mansdominerad bransch) och yrkesgruppen städare består av 75 

procent kvinnor (kvinnodominerad bransch).  

 

För att bli en legitimerad målare finns det gymnasieskolor som erbjuder bygg- och 

anläggningsprogrammet med inriktning måleri. Det finns även vuxenutbildningar som går att 

läsa för att utbilda sig till målare. Båda alternativen kräver att studenten skall ansöka om en 

lärlingsanställning hos ett företag (Arbetsförmedlingen, 2017) och därefter bli godkänd på ett 

gesällprov för att bli legitimerad målare (Måleribranschens yrkesnämnd, 2018).  

 

Enligt Arbetsförmedlingen finns det inga särskilda krav för att arbeta som städare, utan de 

menar att nödvändig utbildning lärs oftast ut på arbetsplatsen i form av interna kurser eller 

introduktionsutbildning. Det finns däremot en kurs/grundutbildning för städyrket som leds av 

Sveriges Yrkesnämnd, SRY. Yrkesbevis från SRY utfärdas efter ungefär 40 timmars 

genomförd utbildning. Det finns även certifikat lokalvårdare kan erhålla. Det här certifikatet 

utfärdas av Svenska Special Certifieringar AB (Arbetsförmedlingen, 2017).  
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer teorier och tidigare forskning som förklarar löneskillnader mellan män 

och kvinnor att presenteras, vilka kan grunda sig i horisontell könssegregering, löneelasticitet 

och löneförhandling. Dessutom kommer löne-och prissättningssambandet och priskänslighet 

att tillämpas på ROT-och RUT-avdraget. 

3.1 Horisontell könssegregering 
Löneskillnaden som finns mellan män och kvinnor förklaras till stor del av teorin kring 

horisontell könssegregering inom yrkeslivet. Den horisontella könssegregering som syns på 

den svenska arbetsmarknaden innebär att män och kvinnor väljer olika yrkesgrupper och 

branscher att arbeta inom. Kvinnor återfinns oftare i omvårdnadsyrken och yrken som kan 

kopplas till hushållssysslor som exempelvis städare(SCB, 2018) medan män tenderar att 

arbeta mer inom tekniskt kvalificerade arbeten(SOU, 2014:81) och hantverkaryrken(SCB, 

2018). Ekberg (SOU, 2014:81) visar att lönegapet mellan könen beror på många variabler 

såsom ålder och utbildning men att yrkesvalet har störst påverkan på skillnaden i lön. Hela 56 

procent av variansen i lönegapet kan förklaras utifrån yrkesval. Förklaringen till denna 

segregation går att beskriva på individnivå och på en institutionell nivå. 

  

På individnivå beskrivs kvinnor och mäns yrkesval utifrån sociala normer och strukturer. 

Kvinnor väljer i stor utsträckning ”kvinnliga” yrken och män väljer ”manliga” yrken och 

detta kan förklaras genom könssocialisering. Denna typ av socialisering gör att individer 

hamnar i olika stereotyper, vilka är svåra att gå utanför eftersom det är dessa könsstereotyper 

som är socialt acceptabla(England, 1992). Resultatet blir att kvinnor och män väljer att 

studera inom olika ämnen, och valet av utbildningen leder därmed till skilda val av yrke 

(SOU, 2004:43).         

 

Neoklassisk ekonomisk teori påstår också att det är utbildningen som påverkar vilket yrke 

kvinnor och män arbetar inom. Den neoklassiska teorin menar dock att kvinnor i mindre 

utsträckning väljer att utöka sitt humankapital genom att utbilda sig och istället väljer att ta 

mer ansvar för hushållet. Det hushållsansvar som kvinnor sägs äga leder till att kvinnor väljer 

att arbeta inom yrken där flexibiliteten är påtaglig och möjlighet till deltid finns. I och med 

det behöver inte familjelivet undanröjas. När kvinnor väljer dessa typer av yrken och gör 
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förvärvsavbrott för att ta hand om barn och hem innebär det en sänkning av 

löneutvecklingen(Mincer & Polack, 1974; Polachek, 1981). 

  

England(1992) menar att påståendet om att kvinnodominerade yrken är mer flexibla inte är 

helt sant. Den kvinnodominerade yrkesgruppen sjuksköterskor arbetar exempelvis ofta långa 

pass och även kvällar och helger, vilket inte underlättar kombinationen av familj, hem och 

arbete. Det finns även kritik för att teorin inte har den rådande arbetsmarknaden i åtanke och 

hur det påverkar kvinnors val av utbildning. När kvinnor ser att deras investering i 

humankapital inte ger lika hög avkastning som männens humankapital kan det leda till att 

kvinnor utbildar sig i mindre utsträckning. Att kvinnor skulle avstå från att utbilda sig på 

grund av låg framtida avkastning är inte verklighetsförankrat idag eftersom kvinnor i 

genomsnitt har högre utbildning än män(Blau och Kahn, 2017). 

  

På en mer institutionell nivå kan förklaringen till könssegregeringen återfinnas i den 

“postindustriella ekonomiska omstruktureringen” vilken har inneburit att en större andel 

kvinnor deltar i arbetskraften. Efter andra världskriget började efterfrågan på arbete som 

kunde associeras till kvinnliga sysslor öka och har sedan dess fortsatt att öka. Jordbruket och 

industrin, vilka alltid har  varit de största sektorerna, har nu fått göra plats för 

tjänstesektorn(England, 1992).  En utvidgning av tjänstesektorn har skett och det är främst 

kvinnoyrken som har ökat mest. Även tillgången till barn- och äldreomsorg och 

föräldraledighet är faktorer som förklarar varför kvinnor kunnat lämna hushållet och istället 

delta på arbetsmarknaden.  Kombinationen av ökat arbetskraftsdeltagande och framkomsten 

av fler typiska kvinnoyrken har gynnat den horisontella könssegregeringen(SOU, 2014:81).  

 

3.2 Kvinnors löneelasticitet 

Fler lediga jobb för kvinnor leder till större möjligheter att kunna delta på arbetsmarknaden. 

En annan förklaring till att fler kvinnor väljer att delta på arbetsmarknaden och arbeta fler 

timmar är förändrade könsroller och större möjligheter till att få en högre lön enligt Qin, 

Huellen och Wang (2015). Qin, Huellen och Wang  studerar hur olika gruppers löneelasticitet 

har sett ut vid olika tidpunkter mellan 1980 och 2011. Resultatet visade att gifta kvinnors 

löneelasticitet har minskat. Studien kom även fram till att löneelasticiteten för 
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låginkomsttagare var ungefär 0,4 medan den var noll för höginkomsttagare. Även Kumar och 

Liang (2015) undersöker i sin studie vilken påverkan lönen har haft för 

arbetskraftsdeltagandet och antalet arbetade timmar för kvinnor mellan år 1980-2006. 

Tidigare studier menar att kvinnors arbetskraftselasticitet är större än mäns då mäns 

arbetskraftselasticitet är nära noll. Kumar och Liang har med hjälp av en ekonometrisk studie 

bestående av paneldata kommit fram till att kvinnors arbetskraftselasticitet har konvergerat 

mot noll. Det här betyder att höjda inkomstskatter och ökad arberslöshetsersättning har 

mindre effekt på kvinnors incitament till att arbeta eller inte. Lönens effekt på kvinnligt 

arbetskraftsdeltagande har även minskat. Löneelasticiteten för kvinnor minskade från 0,8 

under 1980-talet till 0,4 under tidigt 2000-tal.    

  
	  

3.3 Arbetsmarknadsmodellen 
 

Reallönerna(W/Pe) bestäms i stor utsträckning utefter det aktuella arbetsmarknadsläget enligt 

nationalekonomisk teori(Blanchard, 2015). Forslund och Kolm (2000) kan inte finna en stor 

effekt av arbetslösheten på lönebildningen men sambandet är det väntade, det vill säga att 

arbetslösheten har en negativ påverkan på reallönen.  Av de tre skattningarna Forslund och 

Kolm genomförde var effekten av arbetslösheten på lönesättningen relativt liten.  I en studie 

genomförd av Calmfors och Nymoen(1990) finns det starkare belägg för att arbetslösheten är 

en viktig komponent i lönesättningen. Studien analyserar arbetslöshetens effekt på de reala 

lönerna inom de nordiska länderna. Analysen tydde på att arbetslösheten i Sverige och Norge 

hade större inverkan på lönerna jämfört med Danmark och Finland. En procents ökning av 

arbetslösheten i Sverige skulle leda till en sänkning av lönen med 0,8 procent det första året 

och den långsiktiga effekten på lönen skulle vara en minskning med 10,5 procent. För Norge 

var siffrorna 2 procent respektive 9,1 procent.  

 

Lönesättningen påverkas av andra faktorer såsom arbetslöshetsersättning, 

förhandlingsstruktur och anställsningsskydd. Dessa faktorer har en positiv påverkan på lönen 

(Blanchard, 2015). Efter införandet av ROT- och RUT- avdraget har sysselsättningen ökat, 

vilket tyder på att fler anser att det har blivit mer gynnsamt att arbeta än att inte göra det. Det 

här grundar sig i att inkomstskillnaden mellan lön och ersättning har ökat. Förutom 

arbetslöshetens påverkan på lönebildningen inkluderade även Forslund och Kolm (2000) 
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arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad som en förklarande variabel på lönetrycket. En av 

tre genomförda skattningar visade ett signifikant positivt samband mellan ersättningsgrad och 

lönetryck. Arbetslöshetsförsäkringen och förhandlingsstrukturens förklaringsgrad har även i 

Calmfors och Uddén Sonnegårds (2001) artikel värderats högt. De har genom att granska 

tidigare svenska studier gällande lönebildning kommit fram till slutsatsen att löneutveckling 

förklaras bäst av samband mellan skatter, förhandlingssystem och arbetslöshetsförsäkring. 

 

Nekoei och Webers studie (2017) stärker beläggen för att en ökad arbetslöshetsförsäkring 

påverkar lönerna positivt. Studien undersökte vilken effekt en ökad arbetslöshetsförsäkring 

skulle kunna ha på arbetssökarens incitament till att söka mer högavlönade arbeten. Studien 

använder sig av en ekonometrisk metod och undersöker hur arbetslösa i Österrike påverkas i 

sitt jobbsökande av en förändrad arbetslöshetsförsäkring.  Resultatet tyder på att en förbättrad 

ersättning vid arbetslöshet ökar sannolikheten för en högre återanställningslön. En teoretisk 

förklaring till detta samband är dels att en utvidgning av arbetslöshetsförsäkring ökar 

förhandlingskraften för arbetstagaren och dels för att arbetaren blir mer selektiv och har 

möjligheten att vänta på att hitta ett arbete med en högre lön. 

 

Sysselsättningen har ökat i och med ROT- och RUT- avdraget (Företagarna, 2011; 

Konjunkturinstitutet, 2015) och de låga utbildningskrav som finns inom främst RUT-sektorn 

är en förklaring(Arbetsförmedlingen, 2017. Det kan ha blivit billigare att anlita hushållsnära 

tjänster och att göra renoveringar, vilket i sin tur kan tänkas ha ökat efterfrågan på dessa 

tjänster. Det har därför skett en ökning av antalet utförare på marknaden(Skatteverket, 2018), 

vilket kan ha lett till att dessa utförare efterfrågar mer arbetskraft. Detta innebär att 

arbetsgivare behöver anställa mer personal som kan utföra tjänsterna för att möta den ökade 

efterfrågan. Konkurrensen om arbetarna kan därmed ha en positiv påverkan på reallönerna 

eftersom arbetstagaren kan kräva högre lön av sin arbetsgivare eller lämna företaget för ett 

annat företag som ger en högre lön(Stiglitz, 2000).  Figur 1 visar att efterfrågan på arberskraft 

har ökat efter införandet av ROT- och RUT-avdraget genom att företagens efterfrågekurva på 

arbetskraft har förskjutits utåt från Dmed skatt till DROT & RUT. Införandet av avdragen gör att 

ROT- och RUT- företag får lägre rörliga kostnader eftersom bruttolönekostnaderna går från 

Pa till Pb då tjänsterna subventioneras av staten. Det här leder till ett större producentöverskott 

vilket gör att det finns ett större utrymme för löneökningar. Reallönen stiger från P1 till P2 

eftersom de anställda får ett bättre löneförhandlingsläge när företagens efterfrågan på 

arbetskraft ökar. Det blir även ett ökat ”konsumentöverskott” för arbetarna inom ROT- och 
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RUT branscherna efter införandet av avdragen eftersom skillnaden mellan den lön anställda 

får och den lägsta lön de är villiga att jobba för ökar(Sonesson, 2013). Genom att 

efterfrågekurvan på arbetskraft har förskjutits utåt har det uppstått ett nytt jämviktsläge med 

en högre andel sysselsatta och en högre marknadsmässig lön enligt teorin (Blanchard, 2015).  

 

I figuren visas ursprungsläget av DMed skatt då det är full beskattning på arbetskostnaden och är 

läget innan införandet av avdragen. I figuren visas även DUtan skatt som är en yterliggare 

förskjutning av efterfrågekurvan på arbetskraft. Den här efterfrågekurvan är ett hypotetiskt 

scenario där det inte finns någon skatt på arbetskraft. Den här efterfrågan har inkluderats i 

grafen för att visa hur skattekilen förändras när efterfrågekurvan förskjuts. Det går att 

observera utifrån figuren att skattekilen har minskat från den svarta klammern till den blåa 

klammern efter avdragen infördes, om skattekilen jämförs med den för DMed skatt. Det här kan 

betyda att det i nuläget är en mindre skillnad mellan bruttolönekostnaden hos företag och de 

anställdas löner(Sonesson, 2013).  

 

Statens subventionskostnad illustreras av de streckade områdena men det som kan antas är att 

den blåa rektangeln är större än de streckade områdena. Detta innebär att 

subventionskostnaden kan täckas av en större välfärdsvinst, vilket kan bero på den ökade 

sysselsättningen(Sonesson, 2013).  
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Figur 1. Modifierad arbetsmarknadsmodell där efterfrågan på arbetskraft har ökat efter ROT och RUT infördes. 

(Stiglitz 2000; Sonesson 2013) 

 

  
Som nämnts tidigare i avsnitt två skiljer sig kraven för att bli målare och städare. Det är större 

krav för att bli målare än att bli städare. Det här kravet kan fungera som ett slags 

inträdeshinder till arbetsmarknaden inom måleribranschen och kan göra det svårare att hitta 

kvalificerad arbetskraft än vad det är inom städbranschen. Utbudet på arbetskraft inom 

städbranschen kan därför antas vara högre än inom måleribranschen.  

 

Innan införandet av ROT- och RUT-avdraget fanns det en större svart marknad som genom 

lägre konsumentpriser minskade efterfrågan på den vita marknaden. Företag som tidigare 

utförde ROT-och RUT-tjänster svart hade lägre konsumentpriser på sina tjänster eftersom 

ingen skatt betalades på arbetskostnaderna. Ett exempel är priset för målning och tapetsering, 

som år 2010 var 236 kr per timme för vitt arbete i snittpris. Det uppräknade priset för 

svartarbete för samma tjänst år 2010 var  211 kr (Skatteverket, 2011:1).  När det finns en 

svart marknad för en tjänst finns det en risk att efterfrågan på den vita marknaden förflyttas 

till den illegala marknaden. Detta möjliggör ökade producentpriser för svarta tjänster utan att 
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minska efterfrågan, vilket leder till en eventuellt ökad vinst för samma arbetsprestation. Den 

vita marknaden skadas mer om tjänsten som efterfrågas har en hög priselasticitet eftersom det 

finns fler substitut att välja bland utöver vitt arbete. Exempel på sådana substitut kan vara att 

man väljer att utföra tjänsten själv eller väljer att anlita svartarbete (Svenskt näringsliv 2009).  

3.4 Priskänslighet för ROT respektive RUT 

Effekten av ROT och RUT på anställdas reallöner inom städ -och måleribranshen kan bero på 

vad det är för typ av tjänst som städare respektive målare erbjuder och hur pass villiga köpare 

är att betala för respektive tjänst. Högre priser gör att intäkterna ökar och företag kan välja att 

ta ut större vinst eller höja anställdas löner. I Holmlund och Kolms (1998) artikel beskrivs 

hushållsnära tjänster (renovering och städning) som mer priskänsliga tjänster jämfört med 

andra tjänster och varor eftersom det är substitut till sådant som kan utföras inom hushållet. 

Holmlund och Kolm menar därmed att en sänkning av momsen skulle ha en stor effekt på 

efterfrågan av dessa tjänster och även öka sysselsättningen. En ökning av produktionen för att 

möta efterfrågan skulle ha en betydande effekt på sysselsättningen eftersom dessa branscher 

är arbetsintensiva och inte kapitalintensiva. En sysselsättningsökning skulle i sin tur påverka 

lönerna positivt (Blanchard, 2015). 

 

Enligt Skatteverkets rapport (2011:1) är städning en mer priskänslig vara än vad målning och 

tapetsering är. Om avdraget skulle avskaffas och köparen var tvungen att betala fullt pris hade 

55 procent av de som köper städtjänster sluta göra det medan 38 procent av de som köper 

tjänsten målning och tapetsering skulle upphöra med det om de skulle bli tvungna att betala 

fullt pris. Rapporten (2011:1) presenterar även statistik över hur köpare av ROT och RUT 

skulle agera om avdraget avskaffades. 60 procent av de som köper städtjänster hade valt att 

utföra arbetet själva om inte skattereduktionen fanns. Siffran för målning och tapetsering var 

lägre, 46 procent av de som köper tjänster för målning och tapetsering skulle utföra jobbet 

själva. Detta bygger på den förmåga köparna har att utföra vissa tjänster och tjänstens 

substituerbarhet. Hantverksarbeten som målning och tapetsering är svårare för en lekman att 

genomföra jämfört med städning eftersom det krävs mer kompetens(Arbetsförmedlingen, 

2017). Betalningsviljan för målning och tapetsering kan därför vara högre än betalningsviljan 

för städtjänster.  
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3.5 Löneförhandling  
För att vidare kunna förklara lönegapet som finns mellan kvinnor och män bör skillnaden i 

löneförhandling som finns mellan de båda könen undersökas. Den lön som arbetsgivare 

erbjuder och den lön arbetstagare kräver kan skilja sig mellan könen och det finns 

beteendeförklaringar  till detta. Enligt Barber och Odean  (2001) är män mer risktagande och 

har mer självförtroende, egenskaper som visat sig vara aktuella när det kommer till 

löneförhandlingar. Säve-Söderbergh (2007) visar i sin studie hur kvinnor och mäns olika 

beteenden påverkar deras löner. Resultat säger att män ber om högre lön i förhandlingar än 

vad kvinnor gör och därmed får kvinnor lägre löneerbjudanden. Hur pass “aggressiv” en 

arbetstagare är i sina lönekrav påverkar också hur mycket arbetstagaren i fråga får i lön, 

oavsett om du är kvinna eller man. Högre “aggressivitet” genererar högre löneerbjudande 

men det är huvudsakligen männens “aggressivitet” som får störst effekt på lönen. Att kvinnor 

ber om lägre lön i förhandlingar kan även bero på att kvinnor är mer samarbetsvilliga i 

förhandlingar än män. Dock var skillnaden mellan kvinnor och män liten (Walters, 

Stuhlmacher,Meyer,1998).  

 

I en studie gjord av Babcock och Laschever (2003) utforskas andra möjliga hypoteser i försök 

att förklara de löneskillnader som existerar mellan kvinnor och män. De menar att 

löneförhandling kan anses vara en slags tvåparts-tävling. På grund av att löneförhandlingar 

kan efterliknas en tävling kan detta förklara varför kvinnor presterar sämre eller snarare 

försöker undvika “tävlingen”, som i detta fallet löneförhandlingen.  

 
I Niederle och Vesterlunds (2007) studie utfördes ett beteendeexperiment med syfte att 

undersöka vad som skiljer män och kvinnor åt i tävlingssituationer. Studien visade att män 

väljer i större utsträckning konkurrensutsatta miljöer än vad kvinnor gör. Kvinnor väljer i 

mindre utsträckning konkurrensutsatta miljöer än män och det här menar Niederle och 

Vesterlund kan bero på skillnader i preferenser och självsäkerhet mellan könen. Män har ofta 

en starkare preferens för att tävla än vad kvinnor har. En anledning till varför kvinnor inte 

tycker om konkurrensutsatta miljöer kan bero på att kvinnor i genomsnitt presterar sämre än 

män i könsblandade konkurrensutsatta situationer (Niederle & Vesterlund, 2007). Det finns 

även tidigare studier gjorda av Larsson (2005) och Gneezy och Rustichini (2004)  som stödjer 

detta påstående. Män är i genomsnitt mer självsäkrare än kvinnor och det här gör att män är 

mer benägna att välja konkurrensutsatta situationer än kvinnor. Även i situationer där män 
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och kvinnor har haft samma förutsättningar har det visat att män är mer självsäkra än kvinnor 

och väljer oftare konkurrensutsatta miljöer (Niederle & Vesterlund, 2007).  
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4. Hypotes 

Den hypotes som kommer presenteras bygger på tidigare teori och forskning gällande 

löneförhandling och prispåslag, vilka återfinns i kapitel 3. Motiveringen av hypotesen bygger 

även på kapitel 2 där utbildningskraven för städ-och måleribranschen redogörs.  

 

Hypotesen är att ROT kommer att öka lönerna inom de mansdominerade branscherna mer än 

vad RUT kommer att påverka kvinnodominerade branscher. Målares löner kommer att öka 

mer av avdragen än vad städares löner kommer att göra. Det här har resulterat i ett större 

överskott mellan arbetsgivare och arbetstagare och har lett till att mansdominerade branscher 

kan ta ut högre löner. Grunden till den här hypotesen är att män är mer självsäkra och mer 

“aggressiva” än kvinnor, vilket gör att män vågar kräva mer i löneökningar (Säve-Söderbergh 

2007).  

 

Hypotesen bygger även på den mansdominerade branschens högre krav på humankapital än 

den kvinnodominerade branschen. Målare har en mer tydlig yrkesutbildning och färre 

människor kan därför klassificeras som målare(Måleribranschens yrkesnämnd, 2018 ; 

Arbetsförmedlingen, 2017). Konkurrensen om jobben är lägre inom måleribranschen och 

målare kan därför i större utsträckning förhandla upp sina löner utan att riskera att bli ersatta. 

Städare är ett yrke som inte kräver särskilt höga kvalifikationer, vilket gör att en stor del av 

arbetskraften kan arbeta inom städ. Detta kan försvåra städares chans att öka lönen eftersom 

det finns många som kan ersätta redan befintliga städare på marknaden.  
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5. Metod  

Studiens regression baseras på variabler som har använts i tidigare lönebildingsforskning och 

även variabler som lyfts fram inom lönebildningsteorin. Den tidigare forskning vi har utgått 

ifrån är Calmfors & Uddén Sonnegård (2001), Forslund och Kolm (2000), Thomas (2001), 

Nekoei och Weber (2017), Calmfors och Nymoen (1990) och Friberg & Uddén Sonnegård 

(2001) vilka också återfinns i kapitel 3.  I de tre olika regressionsmodellerna som skapats är 

de olika utfallsvariablerna städares reallöner, målares reallöner och bilmekanikers reallöner. 

Bilmekanikers reallöner används som en kontrollgrupp för målares och städares löner för att 

undersöka om avdragen har haft någon effekt hos de berörda yrkesgrupperna. Anledningen 

till varför bilmekaniker valdes som kontrollgrupp var för att det är ett yrke som erbjuder 

service och på så sätt kan jämföras med måleri- och städyrket. Dock, bör det påpekas att den  

valda kontrollgruppen bilmekaniker är en mansdominerad bransch (SCB 2018).  

 

Vi kommer att jämföra kontrollgruppens lutningskoefficienter med lutningskoefficienterna 

för  modell 1 och 2. Konfidensintervallen för de signifikanta variablerna kommer även 

jämföras mellan de tre modellerna. Syftet är att undersöka om förklaringsvariablernas effekt 

på lönen skiljer sig åt mellan de olika modellerna, och det går då att undersöka om avdragen 

har haft effekt. Den här metoden kallas punktestimering och är användbar eftersom det är en 

explorativ studie med få observationer (B. Sjö, personlig kommunikation, 20 maj 2018; 

Wahlin 2015). De förklaringsvariabler som används för att förklara lönebildningen är: ROT 

och RUT, arbetslöshet, arbetslöshetsersättning, arbetsgivaravgift och inflation föregående år. 

Tidsperioden vi har valt att studera är 1996-2016, vilket ger  21 observationer per grupp.  

 

5.1 Utfallsvariabler 

Statistiken över städares nominella genomsnittliga timlön har inhämtats från SCB. Den andra 

utfallsvariabeln är målares löner. Lönestatistiken för den här yrkesgruppens nominella 

genomsnittliga timlön inhämtades från Svenska Målareförbundet som är ett fackförbund inom 

LO. Den tredje yrkesgruppen som undersöks är bilmekaniker. Datamaterialet består av 

bilmekanikers nominella genomsnittliga timlön och erhölls från Industrifacket Metall, vilket 

också är ett fackförbund inom LO. Motiveringen till varför bilmekanikers och målares 

timlöner införskaffades från respektive fackförbund var för att SCB inte tillhandahöll statistik 

för specifikt dessa yrkesgrupper över den tidsperiod som valts att studeras. De nominella 
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löner som införskaffats har reviderats till reallöner genom justering för inflation. För att få 

fram reallönen har den nominella lönen för varje år (Y) multiplicerats med kvoten av KPI år 

2010 och KPI år Y.  

 

                                                          
    

5.2 Förklaringsvariabler 

För att kunna undersöka effekten av ROT-och RUT-avdraget på anställdas löner har en 

dummyvariabel  för ROT och en dummyvariabel för RUT skapats. Dummyvariabeln för ROT 

användes i regressionen där målares timlöner är utfallsvariabeln och dummyvariabeln för 

RUT användas i regressionen där städares timlöner är utfallsvariabeln. För perioden innan 

ROT-avdraget, 1996-2007, antog dummyvariabeln värdet 0 medan perioden efter införandet 

av avdraget, 2008-2016, antog värdet 1. RUT-avdragets dummyvariabel antog värdet 0 

perioden 1996-2006 och antog värdet 1 efter införandet av avdraget vilket är perioden 2007-

2016.  

 

Förutom dummyvariablerna ingår arbetslöshetens påverkan på lönebildningen  i 

regressionerna. Statistiken över den procentuella arbetslösheten (16-64 år) är inhämtad från 

SCB och sträcker sig från 1996 till 2016. Motiveringen för denna variabels relevans återfinns 

i teorin gällande lönesättningssambandet som visar att det finns ett negativt samband mellan 

lön och arbetslöshet.  

 

En annan förklaringsvariabel som inkluderades i modellen var arbetslöshetsersättning, vars 

data inhämtades från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF, 2018). Datamaterialet 

beskriver den genomsnittliga dagpenningen i kronor. Arbetslöshetsersättningen fångas upp i 

lönesättningssambandet under variabeln z. En förändring i arbetslöshetsersättningen innebär 

att lönesättningskurvan förskjuts och påverkar reallönen och därmed 

jämviktsarbetslösheten(Blanchard, 2015). Dessutom har Forslund och Kolms studie (2000) 

funnit ett signifikant samband  i en av deras skattningar mellan ersättningsgrad och löner. 

Calmfors och Uddén Sonnegård(2001) och Nekoei och Weber (2017) har också funnit belägg 

för att det finns ett positivt samband mellan arbetslöshetsersättning och löner. 

(1)  
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Arbetsgivaravgiften är ännu en förklaringsvariabel som ingår i modellen, vilken motiveras 

utifrån nationalekonomisk teori och tidigare forskning(Blanchard, 2015; Thomas, 2001). 

Arbetsgivaravgiften är en ytterligare kostnad för att ha en anställd utöver lönen. Detta innebär 

att arbetsgivare och arbetstagare har ett begränsat överskott att dela på. En höjd 

arbetsgivaravgift leder till att överskottet minskar och därmed minskar lönen. Den här 

procentuella statistiken har inhämtats från Svenskt Näringsliv (2018).  

 

Utöver de ovanstående variablerna inkluderas även inflation som en förklaringsvariabel. 

Datamaterialet för inflationen kommer från SCB. Inflationsvariabeln har laggats, vilket 

innebär att de adaptiva inflationsförväntningarna har beaktats i regressionen. I en studie gjord 

av Friberg och Uddén Sonnegård (2001) har den förväntade inflationen inkluderats som en 

förklaringsvariabel i deras skattningar. Resultatet  visade att variabeln hade en stor påverkan 

på löneutvecklingen. Dessa inflationsförväntningar byggdes på föregående års inflation, det 

vill säga tillbakablickande. Vid löneförhandlingar baseras lönenivån på de 

inflationsförväntningar som finns eftersom hög förväntad inflation minskar den nominella 

lönens köpkraft. För att arbetstagare inte ska förlora köpkraft vid höga inflationsförväntningar 

krävs en höjning av den nominella lönen(Blanchard och Johnson, 2013). 

 

 

Variabel Förväntat samband 

ROT (dummyvariabel) + 

RUT (dummyvariabel) + 

Arbetslöshet - 

Arbetslöshetsersättning + 

Arbetsgivaravgift - 

Laggad inflation + 
 

Tabell 2. Hypotestabell.  
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5.3 Regressionsmodeller 

Utfallsvariablerna som ingår i regressionerna är följande: reallön för städare (lstad_lon), 

reallön för målare (lmalare_lon) och reallön för bilmekaniker (lbilmek_lon). 

Förklaringsvariablerna som valts för regressionerna är följande: ROT-avdraget (rot), RUT-

avdraget (rut), arbetslöshet (arb), arbetslöshetsersättning (arbersatt), arbetsgivaravgift 

(arbavgift) och laggad inflation (laggad_inflation). För att underlätta för tolkning av resultatet 

har utfallsvariablerna logaritmerats. Det här betyder att förändringarna i reallönerna uttrycks i 

procent.  

 

 

Modell	  1:	  LSTAD_LONi=β0	  +	  β1*ARBi	  +	  β2*ARBERSATTi	  +	  β3*ARBAVGIFTi	  +	  	  

β4*LAGGAD_INFLATIONi	  	  +	  β5*DRUT	  +	  ui	  

 

Modell	  2:	  LMALARE_LONi=β0	  +	  β1*ARBi	  +	  β2*ARBERSATTi	  +	  β3*ARBAVGIFTi	  +	  

β4*LAGGAD_INFLATIONi	  +	  β5*DROT	  +	  ui	  

 

Modell	  3:	  LBILMEK_LONi=β0	  +	  β1*ARBi	  	  +	  β2*ARBERSATTi	  +	  β3*ARBAVGIFTi	  +	  

β4*LAGGAD_INFLATIONi	  +	  ui	  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

För att kunna undersöka om hypotesen är sann genomfördes en Ordinary Least Squares 

(OLS) på reallönen för vardera yrkesgrupp; städare, målare och bilmekaniker. 
 

För att erhålla tillförlitliga skattningar för respektive modell utfördes ett Breusch-Pagan-

Godfrey test för att kontrollera för heteroskedasticitet. Dessutom, genomfördes ett Breusch-

Godfrey test för att undersöka om det fanns skäl att misstänka autokorrelation i de tre olika 

modellerna. De båda testen visade tecken på heteroskedasticitet och autokorrelation för 

modell 1. Modell 2 och 3 indikerade inga tecken på varken autokorrelation eller 

heteroskedasticitet. En åtgärd som finns för att korrigera för heteroskedasticitet och 

autokorrelation är HAC standard errors (heteroscedastic and autocorrelation-consistent) 
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(Gujarati, 2003). Modell 1 korrigerades genom HAC och erhöll ett bättre resultat med fler 

variabler signifikanta på en lägre nivå.  

 

Förutom att undersöka om det rådde heteroskedasticitet eller autokorrelation kontrollerades 

även eventuella misstankar för multikollinearitet. Test för multikollinearitet utfördes för 

samtliga modeller, dock var VIF-värdena låga och variablerna var svagt korrelerade med 

varandra. Bedömningen blev därför att det inte fanns tillräckliga bevis för multikollinearitet i 

modellerna (Gujarati, 2003).  

 

Slutligen utfördes ett Ramsey RESET-test för att undersöka om det råder specifikationsfel i 

modellerna. Testet visade inga indikationer på fel specificerad modell i någon av de tre 

modellerna. Det som går att utläsas av testet är att inga förklaringsvariabler har exkluderats 

och ingen av modellerna antar felaktig funktionell form (Gujarati, 2003). Dock, går det inte 

att utesluta att det kan var ett icke-linjärt samband av annan grad.  

 

5.5 Metodkritik 

Den här uppsatsen har utgått från ett datamaterial bestående av endast 21 observationer 

(1996-2016), vilket kan anses vara för få observationer för att kunna utföra 

regressionsmodellerna. Månadsvis statistik över timlönerna hade varit önskvärt då det dels 

hade inneburit fler observationer men även att materialet hade tagit hänsyn till 

säsongsvariation. Säsongsvariationen hade varit viktig att undersöka främst för målare 

eftersom målares tjänster förmodligen efterfrågas mer under sommarhalvåret då fler hushåll 

kanske vill måla om sina hus under den perioden.  

 

Ytterligare en kritik mot metoden är att variabeln fackligt medlemskap uteslöts, vilken kan 

anses vara relevant för lönebildningen enligt ekonomisk teori. Anledningen till varför denna 

variabel uteslöts var brist på tillgänglig statistik. Genom att inkludera variabeln andel fackligt 

anslutna för respektive yrkesgrupp hade det kunnat undersökas vilken påverkan fackligt 

medlemskap har på lönebildningen. Enligt tidigare studier finns det ett positivt samband 

mellan densiteten i fackligt anslutna och lönen (Barth, Bratsberg, Rauum, Naylor 2002).  

 

En annan variabel som uteslöts från regressionsmodellen var produktivitet. I en rapport 
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genomförd av Markowski (1994) undersöks vilka variabler som kan ha en påverkan på löner 

inom industrin men även inom andra sektorer. Arbetskraftens produktivitet visade sig ha ett 

positivt samband på lönebildningen. Inom industrin blev de anställda på lång sikt 

kompenserade med lön till hälften för deras ökning i produktivitet. Förklaringen till att de 

anställda inte blev fullt kompenserade kan förklaras av att industrin har ökat sin 

kapitalintensitet, vilken finansierats av arbetsgivaren. Produktivitetens påverkan på lönen 

inom övriga sektorer visar istället att de anställdas produktivitetsökning blev fullt 

kompenserad med en högre lön på lång sikt. Huruvida produktiviteten per arbetare har 

förändrats inom måleri- och städbranschen är svårt att undersöka på grund av brist på data. 

 

Förutom bristen i antalet observationer och uteslutande av variabler finns det även kritik 

gällande uppsatsens reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig en mätning är 

(NE, 2018). Stämmer data och verkligheten överens och går det att dra trovärdiga slutsatser 

baserat på resultatet? Statistiken över timlönerna inhämtades delvis från fackförbund som är 

anslutna till LO. Att inhämta statistik från arbetstagares förbund är en brist i reliabilitet. För 

att öka reliabiliteten hade statistik över timlöner från arbetsgivarorganisationer kunnat samlats 

in och sedan jämförts med lönerna från arbetstagarnas förbund.  

 

Sammantaget, bör det beaktas att på grund av bristen av observationer blir studiens funktion 

att verka som en explorativ studie i försök att mäta ROT- och RUT-avdragens effekt på 

lönebildningen. Det här innebär att studien är av en utforskande karaktär som skapar en grund 

för hur effekten av ROT och RUT kan undersökas och analyseras, vilket sedan kan 

vidareutvecklas genom ytterligare forskning.  
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6. Deskriptiv statistik 

I diagram 3 observeras en relativt jämn löneutveckling för städares timlöner förutom år 2011 

och framåt då det sker en kraftigare ökning av lönen. Städares reala löner år 1996 uppmättes 

till i genomsnitt 89 kr per timme. År 2016 var den genomsnittliga reallönen för städare ca 128 

kr per timme. Det här innebär en ökning i reallönerna med 44 procent under den uppmätta 

tidsperioden. Perioden efter införandet av RUT-avdraget har det skett en reallöneökning med 

16,5 procent för städare.   

 

Den  reala löneutvecklingen för målares genomsnittliga timlön presenteras i diagram 3. Det 

går att observera en uppåtgående trend i löneutvecklingen för målare. Det sker en temporär 

nedgång med start år 2009 som fortgår fram till år 2011. År 1996 var timlönen 122 kr, medan 

år 2016 hade lönen stigit till 185 kr per timme. Det här har inneburit en real löneökning på 51 

procent. Reallönerna inom måleribranschen har höjts med 10,9 procent sedan ROT-avdraget 

trädde i kraft.  

 

Löneutvecklingen för bilmekaniker illustreras även i diagram 3 för den observerade 

tidsperioden 1996-2016. Utvecklingen är stigande fram tills 2009 då det observeras en måttlig 

nedgång som varar fram tills 2012. Efter år 2012 börjar lönerna återigen öka. Bilmekanikers 

genomsnittliga timlön uppmättes år 1996 till ca 104 kr och år 2016 observerades de till att 

vara ca 154  kr per timme. Lönen för bilmekaniker har därmed ökat med 47 procent under den 

observerade tidsperioden.  
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Diagram 3. Reallöneutveckling för städare, målare och bilmekaniker. Källa: SCB, Industrifacket Metall och 

Svenska Målareförbundet. 
 

För att vidare kunna undersöka huruvida ROT och RUT har haft en effekt på anställdas 

reallöner har diagram 4 skapats för att åskådliggöra hur den generella löneutvecklingen för 

arbetare inom privat sektor förhåller sig till respektive yrkesgrupp. Bilmekaniker och städares 

löner ligger på en relativt konstant nivå genom hela tidsperioden medan målares andel av 

arbetares löner pekar på viss variation från och med 2006. Den tydligaste förändringen i 

kvoten mellan målare och arbetares löner synliggörs mellan 2008 till 2012 då det sker en 

noterbar nedgång.  

 

 
Diagram 4. Utveckling av kvoten mellan yrkesgruppernas och arbetare i privat sektors lön. Källa: SCB, 

Industrifacket Metall och Svenska Målareförbundet. 
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7. Resultat från regressionerna 

Tabellen för modell 1 presenterar de OLS skattningar med korrigerade standardavvikelser 

som har utförts. Tabellerna för modell 2 och 3 innefattar skattningar som har utförts med 

vanlig OLS. De flesta variabler uppvisar de förväntade sambanden som uttrycktes i 

hypotestabellen. Dock, visade det sig att laggad inflation hade ett negativt samband i alla tre 

modeller vilket inte stämmer överens med hypotestabellen i avsnitt 4.1.2. Resultatet indikerar 

att inflationsförväntningarna som byggde på föregående år var underskattade vid 

löneförhandlingarna, vilket innebär att de nominella löneökningarna var för låga. 

 

I resultatet varierade värdena på koefficienterna mellan modellerna, endast 

arbetslöshetsersättning antar liknande värden i modellerna för städare, målare och 

bilmekaniker. Modellernas 95 procentiga konfidensintervall för arbetslöshetsersättning 

överlappar varandra. Enligt konfidensintervallen (se bilaga 11.1, 11.2 och 11.3) finns det 

ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan arbetslöshetsersättningens lutningskoefficient 

inom respektive modell. Arbetsgivaravgiften hade störst påverkan på lönen för bilmekaniker i 

jämförelse med de andra yrkesgrupperna. I modellen för bilmekaniker var det få signifikanta 

variabler och ett relativt lågt adjusted R2, vilket innebär att bilmekanikers löner förklaras på 

ett bristfälligt sätt med den befintliga modellen. Både städares och målares 

lönebildningsmodeller gav ett högre adjusted R2 än vad som erhölls i modellen för 

bilmekaniker.   

 

Dummyvariablerna rot och rut har höga standardavvikelser och därmed stora 

konfidensintervall. Det  95 procentiga konfidensintervallet för rot är  [0,046; 0,132] och för 

rut är intervallet [0,067; 0,129], vilket presenteras i bilaga 11.1 och 11.2. Det här visar att 

konfidensintervallen överlappar varandra och att det inte finns en statistiskt säkerställd 

skillnad mellan ROT- och RUT- variablerna. 

 

Modell 1: Utfallsvariabel städares timlön(logaritmerad) 

Variabel Koefficient Std. Error P-värde 

C 4,579156*** 0,190502 0,0000 

ARB -0,005481 0,005237 0,3119 



31  

ARBAVGIFT -0,009369** 0,003376 0,0142 

ARBERSATT 0,000789*** 0,000115 0,0000 

LAGGAD_INFLATION -0,009940** 0,004156 0,0303 

RUT 0,097671*** 0,014585 0,0000 

R2 0,967202 Adj. R2 0,956269 

*** p < 0,01 ** p < 0,05 *p < 0,1 

 

I modell 1 är effekten av rut på städares löner ca 0,098. Modellen indikerar därmed att 

städares löner kan ha ökat med ca 9,8 procent efter införandet av RUT-avdraget. Det går att 

avläsa från modellen att arbersatt och rut är signifikanta på en procents signifikansnivå 

medan arbavgift och laggad_inflation uppvisar signifikans på fem procent signifikansnivå. 

Variabeln arb är den enda insignifikanta variabeln i modellen. Den justerade 

förklaringsgraden för modellen är ca 96 procent, vilket innebär att 96 procent av variansen i 

lstad_lon  förklaras av variablerna i modellen.  

 
Modell 2: Utfallsvariabel målares timlön(logaritmerad) 

VARIABEL KOEFFICIENT STD. ERROR P-VÄRDE 

C 4,828612*** 0,304143 0,0000 

ARB -0,013940** 0,006017 0,0351 

ARBAVGIFT -0,008889 0,006312 0,1794 

ARBERSATT 0,001069*** 0,000178 0,0000 

LAGGAD_INFLATIO

N 

-0,004944 0,006465 0,4562 

ROT 0,089054*** 0,020083 0,0005 

R2 0,953377 Adj. R2 0,937835 
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*** p < 0,01 ** p < 0,05 *p < 0,1 

 
I modell 2 är effekten av rot på målares löner ca 0,089. Modellen indikerar därmed att 

målares löner kan ha ökat med ca 8,9 procent efter införandet av ROT-avdraget. Variablerna 

arbersatt och rot är signifikanta på alla signifikansnivåer medan arb endast är det på fem 

procents signifikansnivå. De variabler som inte har ett statistiskt signifikant samband är 

laggad_inflation och arbavgift. Variansen i lmalare_lon förklaras till ca 94 procent av den 

befintliga modellen.  

 

Modell 3: Utfallsvariabel bilmekanikers timlön(logaritmerad) 

VARIABEL KOEFFICIENT STD. ERROR P-VÄRDE 

C 4,794854*** 0,453353 0,0000 

ARB 0,000969 0,008488 0,9105 

ARBAVGIFT -0,019295** 0,008621 0,0398 

ARBERSATT 0,001369*** 0,000238 0,0000 

LAGGAD_INFLATION -0,000755 0,009510 0,9377 

R2 0,871392 Adj.R2 0,839239 

*** p < 0,01 ** p < 0,05 *p < 0,1 

 

I modell 3 var variablerna arbavgift och arbersatt statistiskt signifikanta på fem respektive en 

procents signifikansnivå. Variabeln arb och laggad_inflation visade inte på någon statistisk 

signifikans. Variansen i lbilmek_lon förklaras till ca 84 procent av de oberoende variabler 

som är inkluderade i modellen, eftersom den justerade förklaringsgraden i modellen är 

ungefär 0,84.  
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8. Analys 
I följande kapitel diskuteras regressionen och de alternativa förklaringarna till studiens 

resultat, vilka bygger på priskänslighet, efterfrågeöverskott på arbetskraft inom 

städbranschen,  förändrat löneförhandlingsläge för kvinnor och löneelasticitet.  

8.1 Modellernas koefficienter i relation till varandra 
 
För att bedöma om avdragen har haft någon effekt har studien inkluderat kontrollvariabler 

som förklarar den generella löneutvecklingen, vilka är: arbetslöshet, arbetsgivaravgift, 

arbetslöshetsersättning och laggad inflation. Om alla kontrollvariabler ger lika stor effekt på 

varje yrkesgrupps löner kan det tyda på att ROT- och RUT- avdragen har haft effekt.  

 

Det som går att analysera från resultatet är att modellernas koefficienter varierar i effekt och 

även i förklaringsgrad. Modellen för bilmekaniker hade lägst adjusted R2 och orsaken till 

detta utfall kan bero på att studien har missat att inkludera relevanta variabler som förklarar 

bilmekanikers löner. Exempelvis kan det ha skett någon strukturell förändring inom 

branschen för bilmekaniker, utom vår kännedom, som kan haft en inverkan på deras löner. 

Det finns dessutom en risk för att andra generella variabler som påverkar lönebildning har 

uteslutits och på så sätt givit en ofullständig skildring. Variabeln för arbetslöshetsersättning 

var den enda variabeln som  var signifikant i alla modeller. Arbetslöshetsersättningens 

konfidensintervall i respektive modell överlappade varandra. Det indikerar att 

arbetslöshetsersättningen kan anta samma värde och kan därmed ha samma effekt på 

lönebildningen  i samtliga modeller, vilket i sin tur betyder att den variabeln påverkar den 

generella lönebildningen. Att arbetslöshetsersättningen visar tecken på ett positivt samband 

på anställdas löner är då i enlighet med tidigare forskning genomförd av Calmfors och Uddén 

Sonnegård(2001) och Nekoei och Weber (2017).  

 

De kontrollvariabler som används i studien antas ha samma effekt på yrkesgruppers löner 

eftersom de är generella för alla yrken. Om variablerna dock hade varit mer specifika för 

respektive bransch hade de troligen haft olika effekt. Ifall graden arbetslösa inom 

måleribranschen, städbranschen och branschen för bilmekaniker hade använts istället för den 

totala arbetslösheten skulle resultatet kunnat se annorlunda ut eftersom arbetslösheten varierar 

mellan branscher. Denna typ av specificering av variablerna hade kunnat precisera effekten 
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av arbetslöshet inom respektive bransch på ett mer korrekt sätt. Arbetslösheten i ekonomin 

behöver inte skildra hur stor arbetslösheten är inom en viss bransch. Om studien hade 

preciserat alla kontrollvariablerna hade det eventuellt inneburit att ett samband mellan 

reallöner och ROT- och RUT-avdraget inte hade kunnat förkastas.  

 

Teorin gällande lönebildingssambandet menar att ROT och RUTs ökande effekt på 

sysselsättningen bör ha ökat reallönerna. Trots detta finns det tecken på att det endast skett en 

generell löneutveckling  enligt kapitel 5 diagram 5. Endast kvoten för målare och arbetares 

lön fluktuerar och skiljer sig från den allmänna löneutvecklingen.  

 

8.2 Störst effekt på städares löner  
 

Det går inte att dra några slutsatser kring om det skett en generell löneutveckling eller inte på 

grund av för få observationer. Dessutom har kvoten för målares löner och arbetares löner 

varierat mer efter ROT, men städares löner visar en konstant lägre kvot. Konfidensintervallen 

för ROT-och RUT-variablerna överlappade varandra, vilket betyder att ROT och RUT kan ha 

haft samma effekt eller att RUT till och med haft en större effekt på anställdas reallöner. Det 

som talar för att RUT faktiskt haft en större effekt än ROT är att variablerna för avdragen 

visar ett signifikant samband på alla signifikansnivåer och att arbetslöshetsersättningen visar 

starka tecken på att det är en relevant variabel för lönebildningen.  

 

Hypotesen i denna uppsats antog en större effekt av ROT på målares reallöner än RUTs effekt 

på reallönerna för städare. Regressionerna går emot hypotesen och indikerar att RUT har haft 

större inverkan än ROT. Båda avdragen har förvisso haft en stor effekt på efterfrågan och 

sysselsättningen vilket Holmlund och Kolm (1998) förklarar genom ROT-och RUT-tjänsters 

substituerbarhet och arbetsintensiteten. En alternativ förklaring till utfallet är att 

priskänsligheten för städtjänster är högre än vad den är för målning, och detta framgick i 

Skatteverkets rapport(2011:1). Städning är ett arbete som många kan utföra själva och därmed 

blir kunderna mer känsliga för priset för dessa tjänster. Målning är dock ett arbete som kräver 

vissa hantverkskunskaper och därmed är kunder mer beroende av den tjänsten eftersom de 

inte kan utföra den med ett lika gott resultat som en yrkesutbildad målare. Detta innebär att 

RUT-tjänster är i större behov av skattereduktionen för att en efterfrågan ska finnas. 

Skattereduktioner betyder lägre priser och efterfrågan på priskänsliga tjänster som städning 
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får då ett uppsving.  RUT-tjänster som utförs svart har därför efter avdraget blivit ett sämre 

substitut eftersom skillnaden i konsumentpriset antas ha minskat mellan svart och vitt utfört 

arbete.  

 

Hypotesen motiverades även av att måleriyrkets krav på kvalifikationer leder till mindre 

konkurrens och därmed är det lättare att förhandla upp lönerna. Möjligheten till att lättare 

förhandla upp lönen kan likväl ha inträffat inom städbranschen eftersom det har skett en 

markant ökning av efterfrågan på RUT-tjänster. Den ökade efterfrågan kan ha orsakat en 

störning på arbetsmarknaden vilket har gjort att utbudet på arbetskraft inte har sammanfallit 

med efterfrågan. Ett efterfrågeöverskott har uppstått och därmed kan lönerna har pressats 

uppåt inom städyrket för att attrahera fler människor till den branschen. Antalet köpare av 

ROT- och RUT-tjänster har ökat mellan 2009 och 2016. Antalet RUT-köpare har ökat med 

542 procent medan antalet ROT-köpare har ökat med endast 285 procent. 

Efterfrågeöverskottet antas vara högst inom RUT-branschen och därmed också inom 

städbranschen. Reallönerna antas därför stiga från punkt A till jämviktspunkten C (figur 2) för 

att attrahera människor till branschen och därmed skapa jämvikt på den här arbetsmarknaden. 

 

Den ökade immigrationen som har skett till Sverige kan dock ha ökat utbudet på arbetskraft 

eftersom utrikes födda RUT-företagare i större utsträckning anställer utrikes födda arbetare 

och det är även specifikt utrikes födda företagare som har etablerat sig på marknaden de 

senaste åren. Både utbudskurvan av arbetskraft och efterfrågekurvan på arbetskraft inom 

RUT-sektorn antas därmed ha förskjutits utåt. Det är svårt att bedöma vilken effekt som är 

störst, däremot kan det antas att efterfrågekurvan har förskjutits mest eftersom studiens 

resultat visar att städares löner har ökat efter införandet av RUT-avdraget. Varför 

efterfrågekurvan dessutom kan antas ha ökat mer än utbudskurvan kan dels vara på grund av 

städtjänstens priskänslighet men även för att det fortfarande kan finnas ett efterfrågeöverskott 

på arbetskraft inom städbranschen som har lett till att lönerna har ökat inom branschen. Om 

utbudskurvan hade haft en större effekt än efterfrågekurvan hade det förmodligen inneburit en 

lägre reallön inom städbranschen.  

 

Holmlund och Kolm (1998) menar som sagt att arbetsintensitetens nivå även kan påverka 

efterfrågan på arbetskraft. Huruvida arbetsintensiteten är märkbart olika mellan städ- och 

måleribranschen är svårt att avgöra. Det går därför inte heller att dra slutsatsen att 
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städbranschen är mer arbetsintensiv och på så sett haft en högre sysselsättningseffekt som lett 

till högre löner.  

 

 
Figur 2. Efterfrågeöverskott för ROT-och RUT-tjänster.  

 

 

8.3 Förbättrat löneförhandlingsläge efter RUT? 

Efterfrågeöverskottet som har uppstått på RUT-tjänster kan ha förbättrat förhandlingsläget 

inom den kvinnodominerade städbranschen. I det här läget kan löneförhandling innebära ett 

mindre riskåtagande och även inge mer självförtroende eftersom de anställda är eftertraktade 

vid lågt arbetskraftsutbud. Ett ökat självförtroende menar Niederle och Vesterlund (2007) är 

en viktig komponent som män huvudsakligen utnyttjar vid löneförhandling. Den här 

förbättrade situationen som kan ha stärkt kvinnors självförtroende och medfört att de vågar 

begära högre lön utan att riskera att bli ersatta. Dock, väljer kvinnor att undvika 

konkurrensutsatta situationer, särskilt vid könsblandade miljöer eftersom män är mer 

tävlingsinriktade och därför presterar bättre i genomsnitt.  Städbranschen är mindre 

könsblandad av den orsaken att majoriteten av de anställda är kvinnor och RUT-sektorn totalt 

består av en större andel kvinnliga företagare(arbetsgivare). Löneförhandlingen blir på så sätt 

en mindre konkurrensutsatt miljö där kvinnor kan ha vågat ta för sig mer. 
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Att kvinnor känner sig mindre bekväma med könsblandade miljöer behöver dock inte vara 

aktuellt för Sverige. Det är viktigt att understryka att studien av Niederle och Vesterlund 

(2007) genomfördes i USA år 2007 och behöver därmed inte vara tillämpningsbar på svensk 

arbetsmarknad. Löneförhandlingssystem kan exempelvis se olika ut i USA och Sverige, där 

löneförhandling i USA sker på mer individnivå mellan arbetsgivaren och den anställda. Även 

i Sverige sker det på individnivå men också mellan fackförbund och arbetsgivaren. Niederle 

och Vesterlunds (2007) studie kan också vara bristfällig på grund av inaktuallitet. Kvinnors 

löneförhandlingsbeteende kan ha utvecklats och förbättrats, men det kan också vara så att 

löneförhandling inte är en konkurrensutsatt miljö som kvinnor undviker.  

8.4 Löneelasticitetens effekt på lönegapet mellan kvinnor och män 
 
Enligt Kumar och Liang (2015) har kvinnors löneelasticitet minskat de senaste åren och 

elasticiteten konvergerar mot männens löneelasticitet vilken antar ett värde nära 0.  

Förklaringen till en minskad löneelasticitet kan bland annat bero på förändrade könsroller och 

högre lön. Den här studiens resultatet visar som sagt en högre effekt av RUT på städares löner 

än vad ROT har haft på målares löner. Huruvida RUT-avdraget kan bidra till en lägre 

löneelasticitet är intressant att diskutera eftersom en lägre löneelasticitet kan bidra till att 

minska den negativa effekten av den horisontella könseggregeringen, vilket är det lönegap 

som finns mellan kvinnor och män. RUT antas ha ökat antalet vakanser riktade mot kvinnor 

och även haft en positiv effekt på lönen inom städbranschen. När jobbmöjligheterna för 

kvinnor ökar blir valet att arbeta ett lättare substitut att finna och färre väljer att inte arbeta. 

Om kvinnor väljer att arbeta mer innebär det att löneutvecklingen kan öka snabbare i och med 

fler arbetade timmar vilket leder till ökad arbetsproduktivitet. Markowski (1994) visar i sin 

studie att ökad produktivitet kompenseras med högre lön och att arbetare som inte tillhör 

industrin kompenseras mer för sin produktivitet. Lönegapet kan på så sätt tänkas minska 

mellan kvinno- och mansdominerade branscher.  

 

Ytterligare en anledning till att RUT kan ha haft en effekt på  löneelasticiteten är för att 

städning som är ett lågavlönat jobb har ökat i lön, vilket bland annat kan bero på RUT-

avdraget. Qin, Huellen och Wang (2015) kom fram till att låginkomsttagare har en högre 

löneelasticitet än höginkomsttagare. Detta skulle kunna indikera att anställda inom 

städbranschen som är lägre avlönade än anställda inom måleribranschen har en högre 
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löneelasticitet. Förändringar i lönen har därmed en större påverkan på arbetskraftsdeltagande 

inom städyrket eftersom incitamenten till att arbeta kan minska om  substituerbarheten ökar, 

vilket exempelvis kan vara en högre arbetslöshetsersättning. En högre arbetslöshetsersättning 

skulle inte ha en lika stor effekt på högavlönade arbetare eftersom inkomstskillnaden mellan 

att arbeta och inte arbeta är betydligt större. Eftersom studiens resultat tyder på att RUT har 

bidragit till högre löner inom städbranschen innebär det att löneelasticiteten även kan ha 

minskat för städare och därmed väljer fler anställda inom branschen att arbeta mer. 
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9. Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilken effekt ROT och RUT har haft på 

anställdas reallöner och se till vilken grad effekten skiljer sig inom en mans- och 

kvinnodominerad bransch, ur ett genusperspektiv. De tre modellerna som valdes för att testa 

hypotesen visade dock att RUT hade störst påverkan på reallönerna. Det ska dock tilläggas att 

det inte med säkerhet kan fastställas att RUT-avdraget har bidragit mest till löneutvecklingen 

eftersom ROT och RUT variablernas konfidensintervall överlappade varandra. Avdragen 

visar däremot signifikans i de utförda regressionsmodellerna.   

 

Tidigare forskning om att män använder sig av en aggressivare löneförhandlingsteknik och 

antagandet att det finns ett lägre utbud på kvalificerad arbetskraft inom måleribranschen 

verkar därmed inte ha haft den betydelsen som krävts för att förklara skillnaden i ROT- och 

RUT-avdragens påverkan på lönebildningen. Studien vill därför ifrågasätta aggressivitetens 

relevans i relation till övriga faktorer vid lönebildning, vilket Säve-Söderbergh (2007) bortser 

ifrån. Fortsatt forskning om aggressivitetens betydelse i relation till övriga variabler som 

påverkar lönebildningen  rekommenderas därför.  

 

Alternativa faktorer som skulle kunna förklara resultatet är priskänsligheten på RUT-tjänsten 

städning och efterfrågeöverskottets storlek i respektive bransch. Det antagandet som gjordes 

angående humankapitalets påverkan på utbudet i måleribranschen kan dock i relation till 

priskänsligheten på RUT-tjänsten städning och efterfrågeöverskottet haft en relativt liten 

påverkan. Ett förbättrat löneförhandlingsläge kan därmed ha uppstått i städbranschen vilket 

kan förklara resultatet.  

 

Huruvida det endast har skett en generell löneutveckling för arbetare i privat sektor eller om 

ROT- och RUT-avdragen har haft effekt på städ- och måleribranschen är svårt att avgöra. 

Variabler som enligt teori och tidigare forskning visat sig ha ett positiv samband på anställdas 

reallöner är facklig anslutning och arbetskraftens produktivitet. Vidare forskning bör därför 

inkludera dessa två variabler och lägga mer fokus på att identifiera övriga variabler som 

förklarar den generella lönebildningen. Detta skulle vidareutveckla den utforskande 

regressionsmodellen som används i studien i syfte att kunna säkerställa effekten av en 

ekonomisk-politisk reform och på så sätt ge mer definitiva resultat till forskning inom 
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löneteori och horisontell könssegregering. Resultatet skulle även vara till stor fördel inför 

politiska beslut och samhällets verkan för  ekonomisk jämställdhet. 

 

Resultat och slutsatser i studien ska beaktas med försiktighet på grund av det begränsade 

antalet observationer och modellens brist i att förklara den generella lönebildningen. Studien 

ska därför betraktas som en utforskande insats att arbeta vidare med för att uppnå 

generaliserbara och definitiva resultat.   
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11. Bilagor 

11.1 Bilagor för modell 1 
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11.2 Bilagor för modell 2 
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11.3 Bilagor för modell 3  
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