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1  INLEDNING  

Debatten kring skatteavdrag för hushållsnära tjänster är en debatt som blossar upp med jämna 

mellanrum. Förespråkarna menar på att ett avdrag skulle öka sysselsättningen medan 

motståndarna anser att ett avdrag skulle innebära en återkomst för forna tidens pigor. I denna 

uppsats ska vi men hjälp av nationalekonomisk teori besvara frågan om vilka effekter ett 

skatteavdrag för hushållsnära tjänster kan ge upphov till. 

1.1 Bakgrund 

Det arbete som vi utför i våra egna hem har gett upphov till många diskussioner, både inom 

politiken och inom nationalekonomin. Inom nationalekonomi så leder det obetalda arbetet i 

hemmet till vissa problem eftersom det utgör arbete som inte inkluderas i BNP 

(bruttonationalprodukten). Även om de flesta är överens om att det arbete som vi utför i våra 

egna hem är värdefullt så är inte alla lika överens om på vilket sätt detta arbete ska värderas. En 

utökad marknad för hemtjänster skulle innebära en ökning av BNP. Dessutom skulle enligt 

nationalekonomisk teori en specialisering innebära ytterligare effektivitetsvinster. Om varje 

individ ägnar sig åt det område där han eller hon är mest produktiv så uppkommer en mycket 

mer effektiv arbetsfördelning.  

 

Effekten på BNP är dock inte det enda som tas upp i den nationalekonomiska teorin beträffande 

det obetalda arbetet i hemmet. Några andra viktiga frågor som har varit föremål för ekonomisk 

forskning är varför hushåll väljer att fördela hemarbetet mellan hushållets medlemmar på det sätt 

som de gör och vad som styr valet mellan att göra arbetet själv i hemmet eller att köpa tjänster 

utifrån. I den här uppsatsen ligger fokus speciellt på dessa områden. Här får begreppet tid en stor 

betydelse. Tid är precis som pengar en resurs som individer väljer att fördela på olika sätt. 

Skillnaden mellan dessa resurser är att tid inte kan lånas och inte heller transfereras mellan 

individer och tidpunkter. När en individ väljer att konsumera till exempel städhjälp innebär det 

samtidigt att individen köper tid.    

 

I den politiska debatten sägs marknaden för hushållstjänster vara en marknad som borde existera 

men som ändå inte gör det.   En stor anledning till att marknaden inte existerar sägs vara de höga 

skatterna som gör priset på hushållsnära tjänster allt för dyrt. Detta skulle enligt vissa avhjälpas 

genom ett skatteavdrag, en subvention, på hushållsnära tjänster. Det finns olika motiv till varför 

staten går in och subventionerar en vara eller en tjänst. Ett klassiskt exempel är då staten 
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subventionerar samhällsnyttiga verksamheter som utan subventionen skulle upphöra att existera 

på marknaden på grund av dålig lönsamhet. Grovt sett kan all offentlig verksamhet ses som en 

slags subvention för att säkerställa att alla medborgare får tillgång till vissa samhällsnyttiga varor 

och tjänster som på en öppen marknad inte skulle kunna vara rättvist fördelade. Bakom denna 

typ av subventioner ligger fördelningspolitiska skäl. Ett annat motiv bakom en subvention kan 

vara av sysselsättningspolitisk art, genom subventionen bibehålls arbetskraften även under 

lågkonjunkturer. Subventionen används i detta fall som ett instrument för att öka efterfrågan och 

därmed påverka sysselsättningen.  

 

Förespråkare för förslaget om ett avdrag på hushållsnära tjänster menar att denna subvention 

skulle leda till positiva effekter på arbetsmarknaden. Om fler individer skulle kunna köpa sina 

hushållstjänster istället för att utföra dem själva så skulle fler få arbete. Dessutom menar 

förespråkare för förslaget att skatteavdraget skulle leda till en minskning av det svarta arbetet och 

dessutom till en ökad jämställdhet.  Detta förslag har dock bemötts med en hel del kritik.  

Motståndare till förslaget hävdar att ett avdrag för hushållsnära tjänster innebär ett stort steg 

tillbaka till ett tydligt klassamhälle med herrskap och tjänstefolk. Avdraget har av dessa kritiker 

nedsättande kallats för ett pigavdrag. Samtidigt som denna ”pigdebatt” har pågått så har ROT- 

avdraget införts på prov. ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och är ett annat 

skatteavdrag på andra typer av tjänster som utförs i de egna hemmen. ROT- avdraget har inte alls 

bemötts av en lika stark kritik, ingen motsvarighet till ”pigdebatten” har uppkommit i form av en 

”drängdebatt”. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån nationalekonomisk mikroteori, studera hur individers val 

påverkas av ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster, både i hushållen och på arbetsmarknaden. 

 

Följande tre frågor ska hjälpa oss att uppfylla syftet: 

• Vilka faktorer styr hushållens val mellan produktion och konsumtion av hushållstjänster? 

• Vad blir effekterna på hushållens efterfrågan vid ett införande av ett skatteavdrag på 

hushållsnära tjänster? 

• Vad blir effekterna på arbetsmarknaden vid ett införande av ett skatteavdrag på 

hushållsnära tjänster? 
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1.3 Metod  

Uppsatsens syfte uppfylls genom att studera vilka faktorer som påverkar beteendet hos hushåll 

och individer när det gäller konsumtion av hemtjänster. Utifrån detta så kan vi sedan dra 

slutsatser om hur individers och hushållens beteende påverkas av ett eventuellt skatteavdrag. 

Förändringen i beteende får i sin tur betydelse för vilka effekter ett skatteavdrag ger upphov till 

på arbetsmarknaden. Detta upplägg av uppsatsen innebär att vi inte kommer att undersöka hur 

ett skatteavdrag bör utformas på bästa sätt. Ovanstående resonemang sammanfattas av figuren 

nedan. 

 

Figur 1.1. Uppsatsens upplägg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att belysa möjliga utfall av ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster har vi valt att göra 

jämförelser med Danmark och Finland där ett avdrag redan införts. Vi har även valt att göra 

jämförelser med ROT-avdraget, dels för att ROT-avdraget i flera avseenden påminner om ett 

avdrag för hushållsnära tjänster och dels därför att motsvarande tjänster inkluderas i avdraget för 

hushållsarbete i både Danmark och i Finland.  

 

Att en stor del av uppsatsens analys utgörs av möjliga effekter på arbetsmarknaden beror i stor 

utsträckning på att en ökad sysselsättning lyfts ofta fram som ett argument av förespråkarna för 

ett avdrag på hushållsnära tjänster. Det är också viktigt att studera effekter på arbetsmarknaden 

eftersom målet med en subvention av detta slag är att stimulera arbetsmarknaden och därmed 

öka sysselsättningen (jämför med ROT-avdraget). Vi anser därför att det är av största intresse att 

se om de önskvärda resultaten verkligen skulle uppfyllas 
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1.3.1 Motivering av val av data 

Som underlag till analysen har vi har använt oss av tidsanvändningsdata samt data om situationen 

på den svenska arbetsmarknaden. En del av den data som används kommer från SCB som är 

objektiva samtidigt som de har god erfarenhet och goda kunskaper av att samla in data. Vi anser 

därför att datan är tillförlitlig.  

 

Uppsatsen bygger dessutom på resultat från olika undersökningar om individers värderingar kring 

hushållsarbete. Undersökningar av denna typ är relativt ovanliga och vi har därför fått anpassa 

oss efter den data som finns tillgänglig. Detta har resulterat i data av varierande kvalitet, vilket vi 

är mycket väl medvetna om. Att kvantitativt mäta sådant som individers lycka är inte heller helt 

enkelt och resultaten bedöms av vissa som tveksamma. Undersökningen av individers lycka har 

utförts i Texas, USA, bland 1000 kvinnor. Urvalsgruppen kan skapa vissa tvivel vid en jämförelse 

med svenska förhållanden, till exempel är det inte troligt att svenska kvinnor skulle värdera 

förvärvsarbete lika lågt som kvinnorna i Texas gör. Vi anser dock att denna undersökning ger ett 

intressant och annorlunda perspektiv på det problem som analyseras i uppsatsen. Resultatet från 

undersökningen har vi bedömt som relevant och har därmed valt att inkludera det i uppsatsen. 

Det finns även problem med att låta ca 2000 villaägare1 representera alla hushåll. Det är inte med 

full säkerhet som vi kan säga att orsaken till gräl är densamma i villahushåll som i övriga hushåll. 

Vi är väl medvetna om detta problem men ser ändå resultatet från undersökningen som 

intressant. Resultatet från undersökningen ger oss en indikation på vad som orsakar konflikter 

även i övriga hushåll.  

 

Den undersökning som mäter processnytta har utförts av Flood och Klevmarken som har lång 

erfarenhet av den här typen av undersökningar samtidigt som de arbetar med stora urvalsgrupper. 

Därför kan denna data ses som mycket tillförlitlig vilket gör det möjligt att grunda en del av 

uppsatsens slutsatser på dessa resultat. Vi är dock medvetna om att siffrorna är relativt gamla och 

att dessa förhållanden kan ha förändrats sedan mätningen utfördes. Eftersom vi inte har lyckats 

hitta någon senare undersökning av samma dignitet så har vi ändå valt att inkludera Flood och 

Klevmarkens undersökning i uppsatsen.  

1.3.2 Val av teori 

För att uppfylla vårt syfte och besvara frågan om det är motiverat med en skattesubvention av 

hushållsnära tjänster har vi valt att använda oss av nationalekonomisk mikroteori. Alla teorier vi 
                                                 
1 Villaägarna är spridda över hela landet. 53 procent av dessa är kvinnor och 47 procent utgörs av män. 20 procent av 
villaägarna är under 20 år och 70 procent har barn.  
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använt oss av har det gemensamt att de bidrar med förklaringar till individers beteende, både i 

hushållet och på arbetsmarknaden.   

 

Uppsatsen grundar sig till stor del på Beckers teorier inom det så kallade new home economics. 

Becker bidrar med förklaringar till specialiseringen inom hushållen, hushållens nyttofunktion 

(1993) samt (tillsammans med Murphy) till hur normer påverkar en individs nyttofunktion (2000). 

Becker är en av de ekonomer som bidragit mest till forskningen kring ekonomiskt beteende i 

hushåll och familjer och var därför ett självklart val vid sammansättningen av denna uppsats 

referensram. En stor del av referensramen utgörs även av humankapitalsteorin eftersom den 

tillhandahåller förklaringar till individers beteende både inom hushållen och på arbetsmarknaden. 

För att ge en så objektiv analys som möjligt har vi även valt att ta med Gardiners (1997) teorier 

som ifrågasätter Beckers resonemang beträffande hushållens nyttofunktion och specialisering 

inom hushållen. Även Pollaks transaktionskostnadsansats och Gershunys resonemang om varor 

som substitut till tjänster ger värdefulla förklaringar till hushållens val mellan egen produktion 

och konsumtion av tjänster och de har därför också inkluderats i uppsatsens referensram. 

 

Eftersom ämnet är så pass hett debatterat finns det självklart mycket skrivet om ämnet men 

mycket av detta material är väldigt politiskt vinklat. Denna aktualitet hos frågan är dock en av 

anledningarna till att vi valt att studera detta ämne och vi hoppas kunna ge en mer objektiv bild 

av problemet än vad som ofta ges i media. I denna uppsats belyser vi dessutom frågan utifrån 

delar av nationalekonomin som vanligtvis inte används vid analyseringen av skatteavdrag på 

hemtjänster. 

1.4 Begrepp 

När begreppet hushåll används i uppsatsen menar vi ett hushåll bestående av en man och en 

kvinna. Även om vi är väl medvetna om att dagens hushåll kan se ut på många olika sätt som 

skiljer sig från denna norm så har vi ändå valt att använda begreppet hushåll på det här sättet. 

Detta främst för att det fortfarande är den vanligaste formen av ett hushåll. Eftersom ungefär 40 

procent av hushållen i Sverige är enpersonshushåll har vi även, när vi anser det relevant, valt att 

kommentera deras situation när vi undersökt valet av att konsumera hemarbete.  

 

Vi använder samma definition av hushållsarbete som SCB använder. I denna definition 

inkluderas matlagning, städning, diskning och avdukning samt tvätt och strykning. När vi skriver 

om hushållstjänster, eller hushållsnära tjänster som det heter i förslaget, så är det dessa aktiviteter 

som innefattas av tjänsterna. Omhändertagandet av barn finns inte inkluderat i begreppet 



Pigornas återkomst?  Inledning 

 6

hushållstjänster, varken i vår definition eller i den som används av SCB. Däremot så har vi valt att 

behandla omsorgen om barn i vissa delar av uppsatsen för att peka på hur denna aktivitet skiljer 

sig från eller liknar hushållstjänsterna.  

 

Förkortningen ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och det är också det som 

avses när det står ROT-tjänster eller ROT-arbete. Det arbete som av SCB kallas underhållsarbete 

har vi även valt att inkludera i ROT-arbetet i denna uppsats. När vi skriver om både 

hushållsarbete och ROT-arbete så använder vi begreppet hemarbetet. Hemarbetet består därmed 

dels av hushållsarbete och dels av ROT-arbete. Vi vill även förtydliga att vi skriver avdraget för 

hushållsnäratjänster trots att vi är väl medvetna om att det än så länge endast är ett förslag och 

därför egentligen borde benämnas förslaget om skatteavdrag på hushållsnära tjänster.  

 

Vi har använt oss av begreppen svart och vitt arbete. Denna form av arbete kan även beskrivas 

med termerna obeskattat och beskattat arbete. Anledning till att vi inte valt att använda oss av 

dessa termer är att framförallt obeskattat arbete kan förväxlas med det obetalda arbete som utförs 

i hemmen. Även om inte svart och vitt arbete är formella begrepp så anser vi ändå att det blir mer 

tydligt och mindre risk för missförstånd genom att använda dessa begrepp.  

 

Eftersom även tjänster är ett mycket centralt begrepp i denna uppsats så ges här även en 

definition av vad en tjänst egentligen är. Det är enklast att definiera en tjänst genom att jämföra 

den med en vara. En vara är konkret, något det går att se och ta på samtidigt som den är varaktig. 

En vara kan förflyttas och konsumeras långt ifrån den plats där varan tillverkades. En tjänst är 

varans motsats, den är abstrakt och omöjlig att lagra. För att konsumera en tjänst måste 

konsument och producent mötas, vilket vanligtvis sker hos producenten.  Varor och tjänster är 

ofta intimt sammankopplade. En mobiltelefon är en industriellt framställd vara, men i 

produktionskostnaden inkluderas kostnader för forskning, utbildning, städning, frakt etc. För att 

använda mobiltelefonen krävs ett abonnemang och går den sönder måste den lagras av en 

reparatör. (Jansson 2005) 

 

1.5 Disposition 

Kapitel två ger en kort beskrivning av både ROT-avdraget och ett avdrag på hushållsnära 

tjänster. Det ges en överblick över erfarenheterna vid införandet av avdragen i Finland, Danmark 

och vid införandet av ROT-avdraget i Sverige. Dessutom beskrivs de för- och nackdelar som 

lyfts fram i den svenska debatten när det gäller ett införande av skatteavdrag på 
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hushållsnäratjänster. Kapitel tre utgörs av en referensram. Där ges en beskrivning av de teorier 

som används vid uppsatsens analys. 

 

  
I kapitel fyra ges en översikt över hur situationen ser ut på den svenska arbetsmarknaden samt 

vilket förhållande individer och hushåll har till hushållsarbetet. Detta kapitel gör det enklare att 

förstå varför individer och hushåll fattar vissa beslut. Tillsammans med referensramen är detta 

grunden till analyskapitlen. 

 

Kapitel fem, sex och sju är analyskapitel, vilket utgör den största delen av uppsatsen. Analysen 

inleds med ett smalt perspektiv i kapitel fem där individers beteende inom hushållen, när det 

gäller hushållsarbete, förklaras. Detta görs främst utifrån humankapitalteorin och utifrån Beckers 

och Gardiners teorier om hushållens nyttofunktion. I kapitel sex ses hushållet istället som en 

enhet som fattar gemensamma beslut om hushållsarbetet och det undersöks vad som påverkar 

dessa beslut. Detta görs främst utifrån en transaktionskostnadsansats men även den sociala 

strukturen och eventuella substitut undersöks. Tillsist breddas perspektivet i kapitel sju och 

arbetsmarknaden i helhet undersöks. Det ges en förklaring till vilka effekter som skulle 

uppkomma på arbetsmarknaden vid ett skatteavdrag utifrån humankapitalteorin samt utifrån 

tidigare erfarenheter vid skatteavdrag. I det sista och åttonde kapitlet presenteras uppsatsens 

slutsats i form av svar på uppsatsens frågeställningar. 
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2 AVDRAGEN  

Idén om ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster lanserades första gången sommaren 1993 av 

Anne- Marie Pålsson.  Förslaget byggde på tanken om att hushållet bör betraktas som ett företag 

och därmed betraktas också hemarbete som en avdragsgill produktionskostnad. (Pålsson 1994) 

Samma år (1993) som Pålsson lanserade förslaget om ett avdrag för hushållsnära tjänster infördes 

ROT-avdraget på prov första gången med syftet att få ned den höga arbetslösheten inom bygg- 

och renoveringsbranschen. ROT-avdraget innebär enkelt sammanfattat ett skatteavdrag i 

samband med deklarationen för utfört renoveringsarbete på villa, fritidshus samt bostadsrätter 

och har hittills tillämpats under tre tidsperioder, 1993- 1994, 1996- 1999 samt 2004- 20052.  

 

Ett skatteavdrag för de hemtjänster som hushållen köper skulle innebära att hushåll får samma 

möjligheter till att anställa personal. I dagsläget betalar företagen lönen till den person som 

arbetar åt företaget med obeskattade medel medan ett hushåll måste betala en anställd med 

beskattade medel. Hushållet får alltså skatta två gånger jämfört med företaget som endast skattar 

en gång. (Pålsson 1994) 

 

En skattesubvention medför dock vissa rättvise- och fördelningsproblem. Att införa en 

skattesubvention kan innebära en kostnad för staten, något som måste finansieras. Även om inte 

alla gynnas av subventionen måste alla vara med och betala denna kostnad. I dagens Sverige är 

det är först och främst hushåll med en årsinkomst över 700 000 kronor som anlitar städhjälp (Vi i 

villa, svenska villaägare om boende och ekonomi). Även efter införandet av ett skatteavdrag är 

förhållandet detsamma. I Finland är det främst personer med en årsinkomst på över 40 000 euro3 

(ca 360 000sek) som använt skattereduktionen. (Öberg 2005) Att det är hushåll med en inkomst 

över medel som idag nyttjar avdraget i Finland innebär att det finns en risk att låginkomsttagare 

får vara med och betala för en tjänst de inte har möjlighet att utnyttja.  

 

Det är främst inom tre områden som skatteavdraget väntas få effekter; på arbetsmarknaden, på 

marknaden för svarta tjänster och när det gäller jämställdheten. 

2.1 Effekter på arbetsmarknaden 

Ett motiv för att subventionera hushållsnära tjänster är en ökad sysselsättning. Efter 

subventionen behöver konsumenterna inte längre betala den del som utgjordes av skatten (Y) 

                                                 
2 Exakt tidsperiod då ROT- avdraget tillämpats: 15/4 1993- 31/3 1994, 15/4 1996 – 31/3 1999 och 15/4 2004- 30/6 
2005.  
3 Vilket motsvara ungefär 700 000 sek för ett hushåll som består av två individer med en inkomst på 40 000 euro. 
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vilket gör att efterfrågan ökar. En ökad efterfrågan leder i sin tur till att fler företag etableras 

samtidigt som arbetsutbudet ökar. Detta förlopp tydliggörs av figuren nedan där X+Y är det pris 

som konsumenten betalar för tjänsten innan subventionen, det vill säga priset för tjänsten (X) 

plus skatten för det belopp som används till tjänsten (Y).  

 

Figur 2.1 Effekter på marknaden  

 
 

Tack vare subventionen ökar alltså efterfrågan vilket representeras av en förskjutning av 

efterfrågekurvan i figuren ovan. En ökad efterfrågan innebär att den utbjudna kvantiteten ökar till 

ett förändrat pris, Z, som blir det nya priset för både konsumenterna och producenterna. För 

skattesubventionen ska få någon effekt så måste Z<X+Y gälla. Enligt nationalekonomisk teori så 

innebär skatteavdraget att företagens intäkter ökar och att hushållens kostnader för hemtjänster 

blir mindre. Utifrån detta resonemang är en ökning av sysselsättningen trolig. 

 

För att sysselsättningen ska öka så måste dock den totala köpkraften öka. Detta sker endast om 

hushållen använder besparade medel till ökad konsumtion eller om de övergår från svart 

konsumtion till vit konsumtion. Om konsumtion istället minskar inom en sektor för att öka inom 

den subventionerade sektorn finns det en risk att den totala sysselsättningen förblir oförändrad. 

(LO 2000)  

2.1.1 Olika erfarenheter beträffande sysselsättningen 

Redan genomförda försök visar på olika erfarenheter beträffande sysselsättningen. Det råder 

skilda åsikter om ROT-avdraget inneburit några positiva effekter på sysselsättningen. Det har inte 

gått att utläsa något samband mellan ROT-avdraget och arbetslösheten. Den kraftiga 

minskningen i arbetslösheten bland bygghantverkare från 1997 förklaras snarare av den allmänna 
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konjunkturförbättringen än av ROT-avdraget. Men det finns en möjlighet att ROT-avdraget 

tillsammans med andra stöd till ombyggnadsbranschen kan ha spelat en viss roll till den minskade 

arbetslösheten 1994. Att avdraget inte haft någon stor betydelse för arbetslösheten kan bero på 

att de så kallade dödviktseffekterna, vilket innebär att de renoveringsåtgärder som hushållen har 

vidtagit har varit nödvändiga  och hade utförts även om inte avdraget införts. I förlängningen har 

detta inneburit att ROT- avdraget haft en liten eller ingen påverkan alls vid beslutet om till 

exempel en renovering. (Riksdagens revisorer 2001) Denna bild beror dock på hur de indirekta 

effekterna beaktas. Även en begränsad ökning av sysselsättningen i byggbranschen kan ge 

upphov till arbete och ökad sysselsättning i andra sektorer. (Industrifakta AB, 2005)  

  

Våra granländer, Finland och Danmark4, visar på både positiva och negativa effekter på 

sysselsättningen till följd av subventionerade hushållstjänster. Det bör påpekas att 

subventioneringen i både Finland och Danmark inkluderar både hushållsnära tjänster samt bygg- 

och renoveringsarbeten. I finländsk media framställs effekterna till följd av en subventionering av 

hushållstjänster som positiva, men en utvärdering visar på begränsade effekter i sysselsättningen. 

En orsak är det faktum att det tar tid att upparbeta nya marknader samtidigt som incitamenten till 

uppbyggnaden av en ny marknad kan begränsas då det har karaktären av försöksverksamhet 

vilket var fallet i Finland. Ytterligare en orsak till begränsade sysselsättningseffekter är 

betalningsviljan hos konsumenterna som kan vara begränsad. Här bör poängteras att den ökade 

sysselsättning som ändå åstadkommits i Finland främst skett inom sektorn för ROT-arbete. I 

Finland använde 71 procent skattereduktion vid köp av ROT-tjänster och 27 procent använde 

den vid köp av hushållstjänster. I Danmark visade en stickprovsundersökning under mitten av 

1990-talet att ungefär 22 procent av de arbetande inom sektorn för hemarbete hade fått 

anställning tack vare subventionen. Därmed har subventionen haft viss positiv inverkan på 

sysselsättningen i Danmark. Samtidigt har det danska systemet har haft svårt att locka större 

företag till ”Hjemmeserviceordningen”. (Öberg 2005)  

2.1.2 Bolagsform  

När det gäller hushållsnära tjänster är det mest troligt att det är i form av bolag eller kooperativ 

som tjänsten kommer att bjudas ut. Bolagsformen gör det möjligt för den som vill arbeta heltid 

att göra detta samtidigt som den flexibla arbetstiden gynnar de individer som föredrar att arbeta 

                                                 
4 I Finland infördes skattereduktion för utgifter på hushållsnära tjänster temporärt mellan åren 1997 och 2000,  
permanent skattereduktion är infört sedan år 2001. 
I Danmark infördes år 1994 en försöksverksamhet där konsumenter fick statligt bidrag vid köp av servicetjänster, 
försöksverksamheten infördes permanent år 1996. År 2001 utvidgades systemet till att omfatta ännu fler tjänster och 
det är detta system som fortfarande finns kvar idag. 
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deltid. Tillsammans med att arbetet inte kräver någon formell utbildning gör flexibiliteten arbetet 

lämpligt för ungdomar och för äldre individer som inte längre orkar med tyngre heltidsarbeten 

inom till exempel industrin men som ändå vill arbeta efter egen förmåga. Vidare leder 

bolagsformen till minskade sökkostnader för den enskilda familjen samtidigt som det också ger 

ett ökat utbud av möjligt utförbara tjänster eftersom ett bolag kan erbjuda en bredare kompetens 

än en enskild person. För den individ som utför tjänsterna innebär denna typ av anställningsform 

en större trygghet och en större möjlighet till självförsörjning. (Pålsson 1994) 

 

Det är dock inte helt säkert att det är just de lågutbildade som får de nya jobben. Arbetssökande 

rangordnas av arbetsgivarna, den som har specialkompetens är högt efterfrågad medan låg 

utbildning, gammal examen, långtidsarbetslöshet inte är lika attraktivt.  Beträffande gruppen 

invandrare så kan även individer som är högutbildade betraktas som lågutbildade på den svenska 

arbetsmarknaden eftersom de saknar en svensk utbildning. I många fall utgår också arbetsgivarna 

från att invandrare saknar kunskap i det svenska språket och den svenska kulturen vilket gör att 

dessa individer tidigt sorteras bort av arbetsgivarna. Är det hög arbetslöshet skärps denna 

rangordning. Med andra ord är det inte säkert att de nya jobben kommer att gå till de grupper 

som har sämst förutsättningar på arbetsmarknaden och därför skulle behöva dem mest. (LO 

2000) 

2.2 Svarta tjänster 

Merparten av det svarta arbetet finns inom tjänstesektorn och omsätter omkring 52 miljarder 

kronor vilket motsvarar tre procent av Sveriges BNP. Det är samma summa som samhällets 

sammanlagda utgift för sjukpenning, arbetsskadeförsäkring och förtidspensionering. När det 

gäller just området för hushållstjänster så är dock storleken på den svarta marknaden okänd. 

Timpriset för svart städarbete är dock mer känt och uppskattas till omkring 60 kronor. (LO 2000) 

 

Ett av förespråkarnas huvudargument är att den svarta markanden i och med skattelättnader 

kommer bli vit. Genom en skattelättnad kommer det att bli mer fördelaktigt för hushållen att 

köpa tjänsten vitt, vilket medför en utslagning av den svarta marknaden. Ett tecken på att det 

svarta arbetet minskar i och med subventioneringen är resultatet i Danmark där ungefär 25 

procent av konsumenterna köpte tjänsterna svart innan införandet av subventionen (Öberg 

2005). Följer subventionen samma väg som ROT-avdraget kommer det att innebära att svarta 

arbeten omvandlas till vita. Intäkterna från moms, arbetsgivaravgift och löneskatt har ökat med 

en miljard under 2004 till följd av att ROT- avdraget har omvandlat svarta arbeten till vita. 

Ytterligare en aspekt som pekar på att arbetena kommer gå från svarta till vita är det faktum att 
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fler privatpersoner vill anställa hantverkare vitt under förutsättningen att det är ekonomsikt 

möjligt. (Industrifakta AB, 2005) 

  

När en sektor präglas så mycket av svart arbete som sektorn för hemarbete gör så finns det dock 

en risk att de vita tjänstesäljarna inte kan konkurrera med dem som säljer tjänsterna svart. 

Eftersom de svarta tjänsterna är så pass billiga så blir det svårt att sälja samma tjänst för ett 

mycket högre pris. (LO 2000) Detta förutsätter dock att de svarta och vita tjänsterna betraktas 

som substitut, något som inte stämmer för alla individer. Vissa kan ha en högre betalningsvilja för 

de vita tjänsterna. De är då villiga att betala mer för att se till så att tjänsten utförs på ett lagligt 

sätt samt för att individen som utför tjänsten ska få en ökad säkerhet och ökad ekonomisk 

trygghet. 

2.3 Jämställdhet 

En bidragande orsak till den låga andelen förvärvskvinnor på toppositioner anses av vissa vara 

svårigheterna med att köpa hjälp till hemmet. Arbetet mot en ökad jämställdhet har fokuserat på 

att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden och bör kompletteras på minst två sätt. För det första 

bör kvinnorna få samma möjlighet som männen att utveckla sin kompetens på arbetsmarknaden 

och för det andra bör kvinnornas arbete i hemmet berättiga till lön och trygghet samt värderas 

enligt marknadsmässiga principer. Ett skattemässigt avdrag på hushållsnära tjänster sägs 

uppmuntrar jämställdhetssträvandet i båda nämnda avseenden. (Pålsson 1994) Det är dock 

sannolikt att det är just kvinnor som är mest aktuella för de nya jobb som kan skapas. Det finns 

därför också en risk att dessa jobb blir ännu ett exempel på typiska kvinnoyrken, som är 

slitsamma och lågavlönade. Om ännu fler kvinnor fastnar i den här typen av yrken så är det 

knappast en förbättring av jämställdheten.  
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3 REFERENSRAM 

Uppsatsen grundar sig till stor del på Gary Beckers teorier inom det så kallade new home 

economics. De av hans teorier som vi har valt att ta upp här bidrar med förklaringar både till 

specialiseringen inom hushållen, hushållens nyttofunktion samt till hur normer påverkar en 

individs nyttofunktion. Begreppet humankapital är centralt inom Beckers teorier och vi har även 

valt att inkludera en sammanfattad version av humankapitalteorin i vår referensram. Beckers 

teorier har inte varit helt och hållet obestridda, därför har det varit viktigt för oss att även ta med 

teorier som skiljer sig från Beckers. En ekonom som har ifrågasatt Beckers teorier både 

beträffande hushållens nyttofunktion samt när det gäller specialisering inom hushållen är Jean 

Gardiner. Även hennes resonemang ligger därför till grund för uppsatsen analys. Det gör även 

Pollaks resonemang om transaktionskostnadernas betydelse för hushållens produktion samt 

Gershunys tankar om varor som substitut till tjänster. Alla de teorier som har inkluderats i 

referensramen har det gemensamt att de bidrar med förklaringar till individers beteende, både i 

hushållet och på arbetsmarknaden.   

3.1 Humankapital förklarar arbetsutbudet 

Inom nationalekonomin gäller att ju bättre och mer produktiv en individ är inom ett visst område 

desto större är den individens humankapital inom just det området. När en individ lägger ner tid 

och energi på att lära sig och träna sig inom ett visst område för att öka sin produktivitet så gör 

individen en investering i sitt humankapital. Det finns likheter mellan humankapital och vanligt 

kapital. Vid investeringar i båda typerna av kapital gäller det för individen att ta hänsyn till risk 

och framtida avkastning. Individen måste följaktligen göra ett rationellt val och väga kostnaderna 

för investeringar mot vad som är den sannolika framtida nyttan med investeringen. (Blau m.fl. 

2006)  

 

Humankapitalteorin har använts för att förklara skillnaderna mellan män och kvinnors 

arbetsutbud (Se bl.a. Mincer och Polacheck 1974). Kvinnor och mäns investering i humankapital 

styrs av att de vet att det framtida arbetsliv sannolikt kommer att se annorlunda ut för män än för 

kvinnor. Kvinnor arbetar traditionellt sett mindre än män och gör oftare och längre avbrott från 

sina jobb. Utifrån den traditionella arbetsfördelningen i hemmet så är det mycket mer riskfyllt för 

kvinnor att göra stora investeringar i humankapital som är anpassat till arbetsmarknaden eftersom 

det inte är säkert att deras avkastning kommer att bli tillräckligt stor för att det ska vara värt 

investeringen. Humankapitalteorin förklarar således varför inte kvinnor satsar lika mycket på sina 

karriärer som män men den förklarar också varför kvinnor även väljer andra typer av karriärer. 
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Eftersom kvinnor är mer frånvarande från arbetsmarknaden än män under sitt yrkesliv väljer de 

att investera i humankapital som ökar deras produktivitet både på arbetsplatsen och i hemmet, till 

exempel genom att utbilda sig inom omsorgsarbeten. De väljer även att investera i humankapital 

som lämpar sig bättre för arbeten där frånvaro under långa perioder inte är en alltför stor nackdel. 

Inom yrken där utvecklingen går snabbt och många och långa frånvaroperioder starkt minskar 

individens produktivitet riskerar kvinnor som ofta är frånvarande att inte få en tillräckligt stor 

avkastning på sin investering. Kvinnor väljer därmed att inte investera i den typen av 

humankapital. (Blau m.fl. 2006) 

 

3.2 Humankapital och specialisering i hushållet 

Becker förklarar i sin bok A treatise on the familjy (1993) att individerna i ett hushåll kommer att 

välja att specialisera sig på antingen arbete på arbetsmarknaden eller i hushållet. Genom att 

individerna i hushållet specialiserar sig på det som de är relativt bäst på så åstadkommer de 

effektivitetsvinster. Resonemanget om effektivitetsvinster vid specialisering i hushåll är detsamma 

som gäller för specialisering inom andra områden i nationalekonomin. Den som har högst relativ 

produktivitet när det gäller hushållsarbete har komparativa fördelar inom detta arbete och bör 

därför specialisera sig på just det området. När det istället gäller den relativa produktiviteten inom 

det betalda arbetet så beror denna på individens lön. Den som är relativt mest produktiv på 

arbetsmarknaden och därmed tjänar bäst bör specialisera sig på det området. Även här får 

humankapitalet en betydelse, hur stor investering som individen gör i sitt humankapital, anpassat 

till antingen arbetsmarknaden eller hushållet, avgör hur produktiv individen blir inom det 

området. Men det är enligt Becker inte enbart denna investering i humankapital som avgör 

produktiviteten i hushållsarbetet utan han menar att även inneboende egenskapar hos respektive 

kön spelar en avgörande roll. Han pekar bland annat på att eftersom det är kvinnan som bär på 

och föder barnen så har hon en komparativ fördel jämfört med mannen när det gäller 

omhändertagandet av barn. Slutsatsen av Beckers resonemang om specialisering är att högst en 

person i ett hushåll investerar i humankapital för både betalt arbete och hushållsarbete och 

därmed fördelar tid till båda dessa sektorer.  

 

Principen i Beckers resonemang blir densamma som inom humankapitalteorin. Individerna i 

hushållet väljer att investera i det humankapital som sannolikt kommer att ge hushållet störst 

nytta i framtiden. Eftersom situationen på arbetsmarknaden är sådan att män har en högre relativ 

produktivitet än kvinnor så kommer de att investera mer i humankapital anpassat till 

arbetsmarknaden än vad kvinnor gör. Kvinnorna i sin tur vet att de kommer att spendera mer tid 



Pigornas Återkomst?  Referensram 
___________________________________________________________________________ 

 15

i hemmet än vad männen gör och väljer därför att investera mer i humankapital som ökar deras 

produktivitet i hushållsarbetet. Detta medför att de biologiska skillnaderna mellan könen, som 

Becker tar upp, förstärks. Detta beteende beträffande investeringar i humankapital märks, enligt 

Becker, även hos ensamstående. Eftersom ensamstående oftast räknar med att de i framtiden 

kommer att hitta en partner så investerar de i humankapital för den sektor som det är troligt att 

de kommer att ägna mest tid åt i ett framtida parhushåll. De kan dock inte utnyttja 

effektivitetsvinsterna med specialisering fullt ut så länge de är ensamstående. (Becker 1993) 

 

Det uppstår lite av ett cirkelresonemang när humankapitalteorin används på de sätt som 

beskrivits ovan. Enligt Becker så är det den relativa produktiviteten i hushållet som avgör vem 

som ska specialisera sig på hemarbetet. Eftersom kvinnor generellt sett har lägre lön och därmed 

är mindre produktiv på arbetsmarknaden så är det mer effektivt för hushållet att hon specialiserar 

sig på hemarbete. När humankapitalteorin istället ska förklara kvinnor och mäns val på 

arbetsmarknaden så förklaras kvinnors karriär val utifrån hur arbetsdelningen ser ut i hemmet. 

Detta resonemang presenteras av Widmalm, hon skriver: ”När neoklassisk nationalekonomi ska 

förklara könsskillnader i humankapital på arbetsmarknaden hänvisar den till den rådande arbetsdelningen i 

hushållen och när de ska förklara arbetsdelningen i hushållen hänvisar den till kvinnor och mäns olika 

arbetsmarknadsstatus” (sid 84, 2004). 

 

Beckers resonemang har också ifrågasatts av Jean Gardiner (1997) Enligt henne så är det mest 

rationella för ett hushåll att parterna delar både på marknadsarbetet och på hushållsarbetet. Detta 

menar hon är det mest ekonomiskt gynnsamma för hushållet på lång sikt. Speciellt för kvinnan 

innebär det en ekonomisk försäkring. Utifall att den ena av hushållets parter skulle drabbas av 

sjukdom eller arbetslöshet så behöver det inte betyda en alltför stor förlust eftersom båda 

individerna i hushållet har investerat i humankapital anpassat till både arbetsmarknaden och 

hushållsarbete. Hushållet undviker på så sätt risker genom att ha diversifierat sina tillgångar. Detta 

innebär en mycket större trygghet för kvinna eftersom hon i det här fallet kan klara sig på sin 

egen inkomst om hon skulle bli tvungen. Ytterligare en anledning till att Gardiner hävdar att 

specialisering inte är det mest rationella valet för hushåll är att hon menar att humankapital kan 

överföras mellan de olika sektorerna. Till skillnad från Becker så anser hon att humankapital inte 

enbart kan investeras i den ena eller den andra sektorn. Humankapital som investeras i 

hushållssektorn kan leda till att individen blir mer produktiv även inom marknadsarbete och 

tvärtom. 
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3.3 Hushållets nyttofunktion 

I A treatise on the family (1981) ger Becker även en presentation över hur hushållets nyttofunktion 

ser ut. Beckers version av ett hushålls nyttofunktion är representativ för den så kallade unitära 

modellen (Se även Samuelsson 1956). Med unitära modell menas att hushållet har en gemensam 

nyttofunktion som gäller för alla individer i hushållet. Denna nyttofunktion uppkommer enligt 

Becker tack vare den altruism eller välvilja som finns mellan individerna i hushållet. En altruist 

bryr sig om övriga familjemedlemmarna välmående och välfärd, vilket leder till att när nyttan hos 

en familjemedlem ökar så ökar även nyttan hos de andra altruistiska individerna i hushållet. Detta 

menar Becker är förklaringen till att hushållet har en gemensam nyttofunktion som maximeras av 

familjens alla medlemmar oavsett hur familjens inkomst fördelas. 

 

Även här blir Becker ifrågasatt av Gardiner (1997). Hon hävdar istället att individer har olika 

preferenser, oavsett om de befinner sig i ett gemensamt hushåll eller inte. Vems preferenser som 

ett hushåll ska rätta sig efter avgörs av förhandlingar mellan hushållets medlemmar. Den 

familjemedlem som besitter bäst så kallad förhandlingsmakt (bargaining power) vinner oftast 

förhandlingarna. Enligt Gardiner så hänger graden av förhandlingsmakt ofta samman med hur 

mycket intäkter individen bidrar med till det gemensamma hushållet. Detta innebär att mannen i 

hushållet, tack vare sin relativt höga lön, ofta har ett övertag över kvinna när beslut ska fattas om 

vad hushållet ska spendera sina pengar på. 

3.4 Normer som en del av nyttofunktionen 

Becker har, tillsammans med Murphy (2000), även studerat nyttofunktionen ur ett 

normperspektiv. Enligt dem så kan även den sociala miljön räknas in i nyttofunktionen. Detta 

kan tillämpas både på en individs nyttofunktion så väl som på ett hushålls nyttofunktion. Nyttan 

hos en individ påverkas i det här fallet av de varor och tjänster som individen konsumerar men 

nyttan påverkas även av den genomsnittliga konsumtionen av en viss vara eller tjänst i en viss 

social grupp.  
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Enkelt uttryckt kan Becker och Murphys nyttofunktion beskrivas på följande sätt: 

 

 U=U(x,y,S)  

 
x och y: de varor och tjänster som individen konsumerar S: den genomsnittliga konsumtionen av varan eller tjänsten i 

den sociala gruppen 

 

Det är därmed inte enbart själva konsumtionen av en viss vara eller tjänst som påverkar en 

individs nytta, utan även hur mycket den aktuella varan eller tjänsten konsumeras av andra 

individer i den grupp där individen befinner sig. Ju mer de andra individerna i gruppen 

konsumerar av en tjänst eller en vara, desto mer nytta får individen ut av att konsumera just den 

tjänsten eller varan. En förändring av den sociala strukturen leder, enligt Becker och Murphy, inte 

till en skiftning av hela nyttofunktionen. Eftersom den sociala strukturen är en del av 

nyttofunktionen så leder förändringar istället till en påverkan på nyttan inom funktionen. Om S 

ökar så ökar även U och om S minskar så minskar U. Att S ingår som en variabel i 

nyttofunktionen innebär att S och en viss vara, vara X, blir komplement eftersom en ökning av S 

innebär en ökning av marginalnyttan för X. Ju starkare komplement desto större betydelse har S 

för individens konsumtion av X. Samtidigt som S får en allt större betydelse så får andra faktorer 

en allt mindre betydelse för konsumtionen av X.  

 

Den sociala miljön skiljer sig åt mellan olika grupper. Eftersom variabeln S är olika i olika grupper 

så kan en individ välja att vara en del av den grupp där S har en påverkan på individens nytta som 

stämmer överens med individens egna preferenser. Om en individ har preferenser för att 

konsumera mycket av en viss vara kan individen söka sig till en grupp där även andra individer 

konsumerar mycket av just den varan och på så sätt ytterligare öka den nytta som konsumtionen 

av varan ger. Vi kan följaktligen både anpassa vår konsumtion till den grupp som vi befinner oss i 

samt försöka välja vår sociala grupp utifrån våra konsumtionspreferenser. Becker och Murphy 

menar dock att vi även anpassar oss på ett tredje sätt, nämligen genom att konsumera som eliten. 

Hur mycket en viss vara konsumeras inom elitgrupper i samhället påverkar också individens nytta 

då han/hon konsumerar varan, trots att det i det här fallet inte handlar om strukturen i den egna 

sociala gruppen. Ju mer elitgruppen konsumerar av varan desto större nytta upplever en individ 

vid konsumtion av varan även om han/hon inte tillhör elitgruppen. 
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3.5 Transaktionskostnadernas betydelse 

I artikeln A Transaction Cost Approach to Families and Households analyserar Pollak (1985) familjens 

ekonomiska beteende utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv. Genom att jämföra 

transaktionskostnaderna som uppstår då arbetsfördelningen sker inom familjen med 

transaktionskostnaderna som uppstår då arbetet utförs av andra utanför familjen ger Pollak en 

förklaring till varför viss produktion sker inom familjen medan annan produktion inte gör det. 

Det som enligt Pollak är fördelarna med produktion inom familjen är tydliga incitament, 

förenklad övervakning, välvilja och lojalitet. Eftersom alla i familjen har rätt till hushållets resurser 

så uppstår tydliga incitament för alla familjemedlemmar att se efter dessa resurser. Beträffande 

övervakning så underlättas denna genom att familjemedlemmar ofta vet mycket om varandra och 

lätt kan skaffa sig information om andra familjemedlemmar och deras beteende. Övervakningen 

underlättas ytterligare om familjemedlemmarna lever tillsammans i ett gemensamt hushåll. Den 

kärlek och omtänksamhet som ofta finns mellan familjemedlemmar skapar en välvilja som 

minskar risken för opportunistiskt beteende. Lojaliteten inom familjen leder till att utförandet av 

olika uppgifter i hushållet skapar känslor av stolthet och tillfredställelse medan att inte göra sin 

plikt i familjen skapar skuldkänslor. Det är därmed dessa fyra faktorer som enligt Pollak minskar 

transaktionskostnaderna och i och med det skapar fördelar med att lägga olika typer av 

produktion inom familjen.  

 

Det finns också nackdelar med produktion inom den egna familjen vilket enligt Pollak utgörs av 

följande fyra faktorer. Den första faktorn som Pollak anser vara en nackdel med produktion 

inom den egna familjen är olika typer av konflikter inom familjen. Dessa konflikter kan ha en 

negativ påverkan på familjens produktivitet. För det andra kan ineffektivt beteende eller till och 

med lathet bli tolererat i större utsträckning än vad som hade varit fallet om en utomstående hade 

stått för produktionen. Detta eftersom det kan vara svårt att på ett objektivt sätt utvärdera en 

familjemedlems beteende och därefter utsätta denna för rätt sorts disciplinära åtgärder. Den 

tredje faktorn som Pollak tar upp är att den rätta kompetensen inte alltid finns att tillgå inom den 

egna familjen. Till sist nämner Pollak även att produktion inom familjen leder till att 

stordriftsfördelar inte kan uppnås på samma sätt som genom produktion utanför familjen.  

3.6 Varor istället för tjänster 

Gershuny (1977) menar i sin artikel Post-industrial society, The myth of the service economy att vi inte alls 

går mot ett tjänstesamhälle, utan att vi tvärtom, i allt större utsträckning substituerar tjänster mot 

varor. Många av de behov som ett hushåll har kan tillgodoses genom konsumtion av varor istället 



Pigornas Återkomst?  Referensram 
___________________________________________________________________________ 

 19

för genom konsumtion av tjänster. Att vi väljer varor istället för tjänster beror på att tjänsterna 

blir allt dyrare i jämförelse med varorna eftersom det blir allt dyrare att köpa en annan människas 

tid. Det blir istället billigare att köpa varor som gör att vi själva lättare kan utföra tjänsterna i vårt 

eget hem.  Som bevis pekar Gershuny på att det är mycket vanligare att äga en tvättmaskin och 

en dammsugare än att anlita städhjälp. Gershuny menar därmed att vi är på väg mot vad han 

kallar en ”gör det själv-ekonomi”. 
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4 ARBETSMARKNADEN OCH PRIORITERINGAR I HUSHÅLLEN  

En analys utifrån de valda teorierna förutsätter kunskap om hur vissa omständigheter ser ut 

utanför det teoretiska resonemanget. För att skapa större förståelse för hushållens val följer 

information om situationen på arbetsmarknaden samt en redogörelse för prioriteringar inom 

hushållen.  

4.1 Situationen på arbetsmarknaden 

Sett till antalet män respektive kvinnor som står till arbetsmarknadens förfogande är det en större 

andel av männen som är arbetslösa (SCB, Arbetskraftundersökning). Kvinnorna är mer högutbildade 

än männen, med undantag för forskarutbildning. (SCB, Utbildningsnivå) Samtidigt är det en 

övervägande majoritet kvinnor som tjänar mindre än 20 000kr/månaden, med andra ord utgör 

männen majoritet bland höginkomsttagarna (SCB, lönestrukturstatistik). Det är övervägande 

kvinnor som förvärvsarbetar inom hushållsarbete och som har yrket städare, två av de 

yrkeskategorier som berörs av ett eventuellt skatteavdrag för hushållsnära tjänster (SCB, Yrke 

enligt folk och bostadsräkningar). 

 

Det är övervägande fler kvinnor än män som arbetar deltid. Bilden blir ännu tydligare då arbetad 

tid bland vård och omsorgspersonal studeras. Drygt 60 procent av kvinnorna arbetar deltid 

samtidigt som det inom samma yrkesgrupp är 65 procent av männen som arbetar heltid. (SCB 

2001) 

4.2  Tidsanvändning 

Männen förvärvsarbetar mer än kvinnorna medan kvinnorna istället lägger ner mer tid på arbetet 

i hemmet. Samtidigt som vi totalt sett ägnar mindre tid åt både förvärvsarbete och hemarbete än 

vad vi gjorde för tio år sedan. Minskningen i hemarbete beror främst på att kvinnan gör mindre 

hushållsarbete. (SCB 2003) 
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Tabell 4.1 Andel utövare och genomsnittlig tid för utövare av hemarbetsaktiviteter år 

2000/01.  

 
 Kön Hushållsarbete Underhållsarbete 

Andel utövare Kvinnor 95 35 

(procent) Män 78 31 

Genomsnitt för utövare Kvinnor 02:04 00:51 

(Tim:min per dag) Män 01:13 01:32 

 
(Egen bearbetning från SCB 2003) Avser befolkningen mellan åldrarna 20-64 år. Alla dagar, september –maj. 

  

Som går att utläsa av tabellen ovan är den totala andelen som utför hushållsarbete större än den 

andel som utför underhållsarbete. Bland dem som utför hushållsarbete utgör kvinnorna en större 

andel än vad männen gör vilket också gäller för underhållsarbete, även om skillnaden mellan 

könen här är mindre.  

 

Genomsnittet för ägnad tid åt hushållsarbete är drygt två timmar per dag för kvinnorna och drygt 

en timme per dag för männen, med andra ord ägnar kvinnorna i princip dubbelt så mycket tid åt 

hushållsarbete som männen per dag. För underhållsarbete är förhållandet det omvända, här lägger 

männen i genomsnitt ner mer tid än kvinnorna. Så även om andelen kvinnor som utför 

underhållsarbete är större än andelen män som gör det så ägnar kvinnorna i genomsnitt mindre 

tid till underhållsarbetet än männen. 

4.3  Värderingar inom hushållen  

Av diagrammet nedan kan det utläsas att männen har en högre nytta av att utföra underhåll- och 

reparationsarbeten medan kvinnorna har en högre nytta av att utföra aktiviteterna städning, laga 

mat, förvärvsarbeta, ta hand om barn samt leka med barn. Vidare konstateras att kvinnor tycker 

allra bäst om att ta hand om barnen medan männen tycker allra bäst om att leka med barnen. 
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Diagram 4.1 Processnytta av att utföra respektive aktivitet hos svenska kvinnor och män 

 

 

 
(Egen bearbetning efter Flood och Klevmarken 1992) Respondenterna ombads att betygsätta aktiviteterna från 0 till 

10 utifrån nöjet av att utföra aktiviteten oavsett hur nyttigt och värdefullt aktivitetens resultat är. 

 

Nyttan av att utföra olika aktiviteter kan kopplas samman med lyckan under olika aktiviteter. I 

tabellen nedan redogörs för hur 1000 arbetande kvinnor i Texas upplever olika aktiviteter. Det 

bör påpekas att det kan vara vanskligt att jämföra data från olika världsdelar samtidigt som 

jämförelsen kan tillföra förståelse för vad individer värderar som viktigt i livet.  

 

Tabell 4.2 Lycka under olika aktiviteter 

Aktivitet 
Lycka 
(index) 

Sex 4.7 
Sociala aktiviteter efter jobbet 4.1 
Vila 3.9 
Träna 3.8 
Se på TV 3.6 
Telefonsamtal i hemmet 3.5 
Laga mat 3.2 
Använda dator i hemmet 3.1 
Hushållsarbete 3.0 
Ta hand om barn 3.0 
Förvärvsarbete 2.7 

 

(Egen bearbetning efter Layard, 2003) Bygger på undersökning utförd på 1000 arbetande kvinnor i Texas.  
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I tabellen ovan kan konstaterandet göras att kvinnor är lyckligast när de har sex och minst lyckliga 

då de utför förvärvsarbete. Hushållsarbetet hamnar lite sämre än medel. Här bör det dock 

påpekas att det inte är lika troligt att svenska kvinnor värderar förvärvsarbete lika lågt som 

kvinnorna från Texas.  

  

Diagram 4.2  Orsaker till gräl i villahushåll  

  
(Vi i villa, städhjälp i villahushåll, 2003)  

 

Hur en individ värderar nyttan av att få saker utförda samt lyckan av att utföra olika aktiviteter 

kan kopplas samman med orsaker till gräl inom familjen. Är ett utförande viktigt för en part i 

hushållet medan den andra parten ignorerar detta är det ett bra utgångsläge för att ett gräl ska 

uppstå.  

 

I figuren ovan redovisas orsakerna till gräl inom villahushåll år 2003. Vanligaste orsaken till gräl är 

för lite tid och den näst vanligaste orsaken är städningen.  
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5 INDIVIDER I HUSHÅLLET  

Ett hushåll består oftast av flera individer. Egenskaper hos dessa individer samt hur individerna 

fördelar arbetet mellan sig får stor betydelse för om hushållet väljer att köpa hushållstjänster eller 

inte. 

5.1 Hushållets uppdelning av arbetet 

Det går att konstatera att både Beckers teori om specialisering och humankapitalteorin stämmer 

överens med det läge som råder på arbetsmarknaden och med den uppdelning av hemarbetet 

som finns idag. Kvinnor gör mer arbete hemma och de har generellt sett andra typer av yrken 

samt lägre lön än männen. På grund av det cirkelresonemang som existerar inom 

nationalekonomin, som vi redogjort för tidigare, så är det svårt att veta om detta beror på att 

individer anpassar sig till den rådande arbetsfördelningen i hemmet eller efter situationen på 

arbetsmarknaden. Vi kan endast konstatera att den nuvarande situationen stämmer överens med 

teorierna. Beckers slutsats var att endast en av individerna i hushållet kommer att investera i 

humankapital för både hushållet och arbetsmarknaden och därmed ägna tid åt båda dessa 

områden. Även detta stämmer överens med flera av dagens hushåll.  Om det endast är en person 

i hushållet som investerar i humankapital i båda sektorerna är det oftast kvinnan. När det gäller 

enpersonshushåll så kan individen i hushållet inte specialiserar sig fullt ut inom vare sig 

förvärvsarbete eller inom hemarbete. Becker hävdar dock att dessa individer ändå kommer att 

göra liknande investeringar i humankapital som om de vore sammanboende eftersom de räknar 

med att vara det i framtiden.  

 

Beckers slutsats om att det alltid är minst en individ i hushållet som specialiserar sig fullt ut 

stämmer dock inte överens med alla hushåll i dagens Sverige. Det är viktigt att konstatera att det 

finns hushåll där båda individerna i hushållet delar på arbetet inom båda sektorerna. Det är idag 

vanligt att även kvinnor satsar på utbildning och att även mannen utför en del av hushållsarbetet. 

Detta trots att de lever i samma hushåll och därför skulle kunna uppnå ökad effektivitet genom 

specialisering. Det är trots allt 78 procent av männen som ägnar tid åt hushållsarbete även om de 

lägger ner mindre tid än vad kvinnorna gör. Vad som är orsak till denna förändring i beteende är 

svårt att avgöra, återigen på grund av cirkelresonemanget inom nationalekonomin. Det skulle 

kunna vara så att kvinnor vet att det är en större chans att männen utför en del av hemarbetet 

och att kvinnor därför inte behöver lägga lika mycket tid på hemmet som förut. Detta kan då leda 

till att de vågar investerar mer i humankapital som är anpassat till arbetsmarknaden, på det sätt 

som männen traditionellt sett har gjort. Men även det omvända resonemanget skulle kunna gälla. 
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Eftersom kvinnor idag har större möjligheter till karriär och hög lön på arbetsmarknaden är det 

inte lika lönsamt för hushållet att låta kvinnan ägna alltför mycket tid åt att utföra arbete i 

hemmet. 

5.2 Nyttovinster uppväger effektivitetsförluster 

En förklaring till att individerna i hushållen specialiserar sig allt mindre kan vara att nyttan ökar 

för den andra parten när även han/hon tar del i det arbete som han/hon traditionellt sett inte 

hade specialiserat sig inom. Vissa kvinnor upplever en stor nytta med att få delta i arbetslivet, att 

få känna sig kompetenta inom sitt område och att ha en egen inkomst. Vi kunde tidigare 

konstatera att kvinnor har minskat ner mycket mer på den tid som de ägnar åt hushållsarbete än 

vad de minskat ner på den tid som ägnas åt förvärvsarbete, vilket tyder på att kvinnor värderar 

förvärvsarbetet högt. Det skulle dock självklart kunna förklaras genom att förvärvsarbetet 

genererar en inkomst medan hushållsarbetet är obetalt. Att kvinnor upplever en högre 

processnytta vid förvärvsarbete än vad de gör vid hushållsarbete, åtminstone i Sverige, visar att 

det inte bara är inkomsten som lockar kvinnor till att förvärvsarbeta mer. Vidare så erfar vissa 

män en stor nytta av att få ta del av arbetet i hemmet och få tillbringa mer tid med sina barn. 

Både kvinnor och män upplevde en stor processnytta med att ta hand om sina barn.  

 

Att nyttovinsten är tillräckligt stor för att kompensera för den effektivitet som går förlorad då 

specialiseringen inte utnyttjas fullt ut är i detta fall högst rimligt. Det behöver inte vara så att båda 

parter i hushållet vill ta del av det arbete som egentligen bäst lämpar sig för den andra. Är det så 

som Becker antar, att familjemedlemmarna eller åtminstone en familjemedlem är altruistisk så har 

hushållet en gemensam nyttofunktion. Detta innebär att om individerna i hushållet avviker från 

specialiseringen för att istället övergå till en arbetsfördelning som av andra orsaker ökar den ena 

partnerns nytta så kan det också öka hushållets totala nytta. Eftersom hushållet är altruistiskt så 

leder nyttoökningen hos den ena partnern även till en nyttoökning hos den andra. Det är även 

troligt att individerna i ett hushåll i vissa fall uppnår en större nytta genom att utföra 

hushållsarbete tillsammans istället för att bara den ena eller den andre individen utför det ensamt. 

Vissa saker blir roligare om det görs tillsammans med någon annan som fungerar som sällskap 

under tiden.  

 

Becker nämner att det inte är enbart investeringen i humankapital som avgör den relativa 

produktiviteten hos individerna i hushållet, även inneboende egenskaper hos respektive kön 

menar han spelar roll. Hur det förhåller sig med detta råder det vitt skilda åsikter om. Vissa är 

beredda att helt hålla med om Beckers resonemang och till och med lyfta fram ännu fler och 
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tydliga egenskaper som är medfödda hos könen. Andra menar att egenskaper hos könen formas 

av vårt sociala liv och påverkas starkt av det genussystem som präglar vårt samhälle. Vi anser oss 

tillhöra den sistnämnda gruppen åsikter, att egenskaper hos könen till största del formas av 

samhället. Om det ändock är som Becker hävdar så betyder det att effektivitetsförlusterna för 

hushållet blir så mycket större då individerna i hushållet även ägnar tid åt de arbetsuppgifter som 

det är mest lämpligt att den andre utför. För att det då ska vara rationellt för ett 

nyttomaximerande hushåll att låta hushållets individer få dela på arbetsuppgifterna inom båda 

sektorerna krävs det att nyttoökningen, som åstadkoms av att individerna även får utföra den 

andres arbetsuppgifter, är tillräckligt stor för att kompensera för effektivitetsförlusten. Om 

Beckers antagande däremot inte stämmer och det då inte finns några inneboende egenskaper som 

bestämmer könens produktivitet inom de båda sektorerna, så behöver det inte alls betyda en 

effektivitetsförlust för hushållet att kvinnan ägnar mer tid åt marknadsarbete och att mannen 

ägnar mer tid åt hemarbete. Produktiviteten och effektiviteten i hushållet beror i det här fallet helt 

och hållet på tidigare investeringar i humankapital. 

5.3 Uppdelning av ROT-arbete 

Uppdelningen av det arbete i hemmet som förknippas med ROT-tjänster avgörs av samma 

faktorer som hushållstjänsterna. Den individ i hushållet som har störst relativ produktivitet 

beträffande den här typen av arbete är den som är mest lämpad att utföra arbetet. Det är 

intressant att förhållandet angående medfödda egenskaper här uppfattas som det omvända 

jämfört med hushållsarbetet. De flesta har uppfattningen att män generellt sett är mer lämpade 

för den här typen av hemarbete och att detta inte enbart beror på olika investeringar i 

humankapital utan att män till naturen är mer händiga än kvinnor. Så uppfattningen om att 

kvinnor är mer lämpade för hemarbete gäller inte all form av arbete i hemmet. Kräver arbetet 

fysisk styrka, vilket är vanligare vid ROT-arbete än vid hushållsarbete, så är dock männen 

generellt sett mer lämpade till den formen av arbeten, något som de flesta kan hålla med om. Men 

det finns också arbete i hemmet som uppfattas som typiskt kvinnligt trots att fysisk styrka är en 

fördel vid utförandet, till exempel kan det vara tungt att bära omkring på och lyfta barn.  

 

Flood och Klevmarken (1992) visar dock att män upplever en större process nytta med 

underhållsarbete än vad kvinnor gör och att de män som utövar underhållsarbete ägnar mer tid åt 

denna aktivitet än vad de kvinnliga utövarna av underhållsarbete gör. Kvinnor upplevde större 

processnytta än männen vid alla typer av aktiviteter förutom just underhållsarbete. Detta innebär 

enkelt sammanfattat att männen upplever en högre nytta vid utförandet av underhållsarbete vilket 

också innebär att män ägnar sig åt mer underhållsarbete än kvinnor. En förklaring till detta kan 
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vara det resonemang om normer som förklaras mer utförligt i stycke 6.1.3 och 6.2.3. Det finns 

normer som säger att kvinnor ska ägna sig åt och uppskatta det arbete som görs i hemmet på ett 

annat sätt än vad männen gör. Om dessa normer vägs in i nyttofunktionen, på det sätt som 

Becker och Murphy menar att de gör, så blir resultatet att kvinnor erfar en större processnytta vid 

dessa aktiviteter än vad männen gör. Den kvinnliga normen beträffande hemarbetet gäller, som vi 

precis konstaterat, inte reparations- och underhållsarbete, här är det istället mannen som ska vara 

händig och tycka om att fixa och laga saker i hemmet. Detta får till följd att männens 

processnytta blir större än kvinnornas när det gäller underhållsarbete. Utifrån resonemanget om 

effektivitetsförluster kontra nyttovinster så behöver hushållet ta hänsyn till nyttoaspekten även 

när det beslutas om vem som ska utföra ROT-arbetet. Om den ena partnern i hushållet upplever 

en stor nytta av att få utföra arbetet kan detta även i det här fallet kompensera för en eventuell 

effektivitetsförlust. Även när det gäller den här formen av arbete så kan nyttovinster uppnås av 

att båda partnerna i hushållet utför arbetet tillsammans.  

5.4 Individernas förhandlingsmakt 

En annan orsak till att dagens hushåll i större utsträckning delar på arbetsbördan inom båda 

sektorerna kan vara den förklaring som framförs av Gardiner. Enligt henne är det mer 

ekonomiskt och mindre riskfyllt att hushållets medlemmar delar på alla arbetsuppgifter än vad det 

är att specialisera sig. Hon menar också att hushållet inte har en gemensam nyttofunktion utan att 

det istället är den familjemedlem som har störst förhandlingsmakt som har mest kontroll över 

hushållets beslut. En individs förhandlingsmakt hänger, enligt henne, samman med storleken på 

individens inkomst. Detta resonemang skulle kunna förklara varför fler och fler hushåll går från 

specialisering till en ökad arbetsdelning. När kvinnor får en allt högre inkomst så får de mer att 

säga till om när det gäller hushållets beslut och försöker då minska ner allt mer på den tid som 

ägnas åt hushållsarbete. Kvinnorna upplever hushållsarbetet som tråkigare än förvärvsarbete 

samtidigt som de förlorar ekonomiskt på att fortsätta ägna en stor del av sin tid till obetalt arbete. 

Det har även konstaterats att kvinnor är mer riskaversiva än män (Boschini och Persson 2005). 

Detta skulle kunna vara anledning till att kvinnor, när det fått en ökad förhandlingsmakt, har 

börjat styra hushållen mot ett beteende som präglas mycket mer av trygghet och där hushållet 

diversifierar sina risker mer än vad det gjort förut, alltså mot ett hushåll där medlemmarna hjälps 

åt med de olika uppgifterna. 

5.5 Köp av hushållstjänster 

När kvinnor får allt större möjligheter på arbetsmarknaden och män blir alltmer produktiva inom 

hemarbete, tack vare den ökade tid som de ägnar åt detta, så minskar skillnaderna i den relativa 
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produktiviteten och de komparativa fördelarna blir mindre. Idag finns det inte lika mycket att 

vinna för ett hushåll genom specialisering som det fanns för några decennier sedan. Hushållen 

kan dock öka sin effektivitet genom en annan form av specialisering som inte ingår i Beckers 

analys, nämligen genom att köpa tjänsten från en tredje part. Detta utgör en klassisk form av 

specialisering. Oavsett om det handlar om en individ eller om en nation så är det mest rationella 

att välja att producera de varor och tjänster inom vilken den egna produktiviteten är som störst. 

Detta samtidigt som de andra varor och tjänster som behövs köps från en annan individ eller 

nation som har valt att specialisera sig inom det just det området. Hushållet kan välja att 

specialisera sig på att få in inkomst till hushållet genom de yrken som hushållets medlemmar 

arbetar inom. De varor och tjänster som behövs i hemmet väljer då istället hushållet att köpa in 

från en individ eller ett företag som specialiserat sig på att sälja just dessa varor eller tjänster. 

Därmed kan hushållet fortfarande uppnå effektivitetsvinster genom specialisering utan att 

hushållets individer behöver specialisera sig inom antingen hemarbete eller marknadsarbete. 

 

Köp av hushållstjänster kan även ses som ett sätt att öka tryggheten. Investerar båda individerna i 

hushållet i humankapital för arbetsmarknaden istället för att utföra hushållsarbete innebär det att 

hushållet alltid har en lön att leva på om en av parterna skulle bli sjuk eller arbetslös. Dessutom 

menar Gardiner att investeringar i humankapital för den ena sektorn även kan ge avkastning 

inom den andra sektorn, när produktiviteten ökar inom det ena området ökar den även inom det 

andra. Blir en av hushållets parter tvungen att utföra hushållsarbetet själv istället för att köpa 

hushållstjänster någon gång i framtiden så behöver inte detta bli ett problem. Den investering 

som han/hon gjort i humankapital för arbetsmarknaden har även ökat produktiviteten inom 

hushållsarbetet så att han/hon kan klara av det utan större problem.  

 

Enligt Gardiner är det den med störst inkomst som har störst kontroll över hushållens beslut. 

Det är också den med störst lön som har mest att förlora på att ägna tiden åt hemarbete istället 

för åt betalt arbete. Utifrån Gardiners resonemang så ökar därmed hushållets efterfrågan på 

hushållstjänster om den som har högst inkomst även utför en del av hemarbetet. Den personen 

har då mycket att säga till om när det gäller hushållets konsumtion samtidigt som han/hon har 

mycket att vinna på att hushållet köper in hushållstjänster. Eftersom det generellt sett är så att 

män tjänar mer än kvinnor så borde männen ha en högre betalningsvilja för hushållstjänsterna. 

Detta förutsätter dock att mannen även utför en del av hushållsarbetet, vilket inte alltid är fallet. 

Att männen utför mindre hushållsarbete än kvinnor talar emot en konsumtion av hushållstjänster 

i de hushåll där mannen har störst förhandlingsmakt. Är mannen specialiserad på marknadsarbete 
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och inte utför något hemarbete har han inga incitament att köpa hushållstjänster eftersom han 

själv endast utför en liten del eller inget alls av hushållsarbetet. Utifrån det här resonemanget så är 

det således mer troligt att hushållet konsumerar hushållstjänster när det är kvinnan som tjänar 

mest.  

 

Gardiners resonemang om vad som är långsiktigt mest ekonomiskt och tryggt för hushåll får inte 

lika stor betydelse för ROT-arbete. ROT-arbetet tar inte lika mycket tid i anspråk som 

hushållsarbetet. Den person i hushållet som utför ROT-arbetet kommer inte att helt och hållet 

specialisera sig på detta arbete, utan även ägna sin tid till marknadsarbete eller hushållsarbete. 

Eftersom det här inte är frågan om en fullständig specialisering så vägs inte riskaspekten in på 

samma sätt. Men det är dock troligt att Gardiners teori om att hushållets nyttofunktion styrs av 

familjemedlemmarnas förhandlingsmakt får betydelse även här. Värderar individen med störst 

inkomst ett fint och modernt hem högt är det troligare att hushållet utför någon form av ROT-

arbete, antingen själva eller genom att köpa in ROT-tjänster. Hushållets beslut om vem som ska 

utföra arbetet beror även här på vem som har den relativt största produktiviteten och vem som 

erhåller störst nytta av att utföra arbetet. Sett utifrån processnyttan hos de olika könen är det mer 

troligt att en kvinna betalar för att slippa utföra ROT-arbete än att en man gör det. Beslutet om 

att köpa ROT-tjänster eller inte beror på detsamma som gällde för beslutet om att köpa 

hushållstjänster, nämligen på hur mycket den som utför arbetet har att vinna på att slippa utföra 

det samt individernas förhandlingsmakt.  
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6 HUSHÅLLET SOM EN ENHET  

Att se till agerandet hos hushållets olika individer är viktigt för att förstå hushållets val mellan att 

konsumera och producera hushållstjänster. Men hushållet kan även betraktas som en enhet av 

individer som fattar gemensamma beslut. Även med detta synsätt så finns det ett antal olika 

faktorer som påverkar hushållets beslut. Vissa av dessa faktorer talar för konsumtion av 

hushållsnä ra tjänster och andra talar emot. Hur faktorerna påverkar hushållet beror dock på hur 

situationen ser ut i det specifika hushållet. Dessa faktorer påverkar även hushållets val mellan att 

köpa vita eller svarta tjänster. Det är speciellt transaktionskostnaderna som får stor betydelse vid 

detta beslut. 

6.1 Fördelar med konsumtion av hushållstjänster 

Det finns flera anledningar till att ett hushåll kan anse det vara lönsamt att konsumera 

hushållstjänster istället för att producera dem själv. Det är troligt att hushållen väljer att köpa 

tjänsten utifrån om: 

 

- alternativkostnaden för tid är stor   

- konsumtionen innebär att hushållets transaktionskostnader sänks, 

- normerna i hushållets sociala grupp förstärker nyttan av konsumtionen,  

- det inte finns några varor som kan fungera som substitut för tjänsterna. 

6.1.1 Alternativkostnad för tid 

Väljer ett hushåll att köpa tjänster istället för att själva utföra dem så innebär det att den tiden 

som förut användas till att utföra dessa sysslor nu kan ägnas åt något annat. Det finns alltså en 

alternativkostnad i form av tid med att utföra hushållsarbetet. Denna alternativkostnad kan på en 

rad olika sätt påverka hushållet mot att köpa hushållstjänster. De två självklara val som hushållet 

nu har är att ägna den nya valfria tiden till fritid eller till marknadsarbete. Valet beror på hur 

hushållet värderar fritid och arbete. Vi visade tidigare att både den tid som vi ägnar åt 

förvärvsarbete och den tid som vi ägnar åt hushållsarbete har minskat i Sverige de senaste tio 

åren. Detta innebär att fritiden värderas allt högre. Detta är ett tecken på att efterfrågan på både 

hushållstjänster och ROT-tjänster skulle kunna öka. När den fria tiden värderas allt högre så ökar 

även betalningsviljan för ökad fritid. 

 

Värderingen av arbete beror både på hur roligt det är på jobbet, vilken nytta det ger att utföra 

själva arbetet, samt på lönenivån. Ju högre lön som hushållet får från marknadsarbete desto 
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troligare är det att hushållet köper hushållstjänster. Betalningsviljan ökar med andra ord i takt 

med inkomstnivån. Ett hushåll som går miste om stora inkomster på grund av att en eller flera 

individer i hushållet måste stanna hemma för att utföra hemarbete är också mer villigt att betala 

för att slippa det obetalda arbetet. Tiden kan då istället ägnas åt välbetalt marknadsarbete. 

Konsumtionen av hushållstjänster är absolut störst i gruppen med högst inkomst. Det finns ett 

självklart ett samband med att det är just den gruppen som faktiskt har råd att köpa tjänsterna. 

Även efter att ett skatteavdrag införts i Finland och tjänsten därmed blivit billigare, så fortsatte 

dock höginkomsttagarna att utgöra den största konsumtionsgruppen. 

 

Ett hushåll kan värdera en timmes ökad fritid högre än den lön och den nytta som en timmes 

arbete ger. Om fritiden värderas högre än lönen innebär det samtidigt att individen är beredd att 

betala mer för hushållstjänsterna än vad individen hade fått i lön om samma tid ägnats åt arbete. 

Även om den ökade valfria tiden ägnas åt marknadsarbete så är det möjligt att hushållet är beredd 

att betala mer för att slippa en timmes hushållsarbete än vad hushållet tjänar på en timmes ökat 

marknadsarbete. Detta eftersom nyttan av att arbeta kan vara så hög att den totala nyttan ändå 

överstiger kostnaden för att betala för tjänsten. Trots att det finns ett positivt samband mellan lön 

och efterfrågan på hemtjänster är det möjligt att ett hushåll efterfrågar hemtjänsterna även när 

kostnaden för att köpa dessa tjänster överstiger den inkomst som hushållet hade fått av att ägna 

tiden åt arbete. 

 

Ju mer som måste utföras i ett hushåll desto mer dyrbar blir tiden. Det är därför troligt att 

barnfamiljer är beredda att betala mer för att köpa sig mer tid. När en familj får barn så ökar 

kvantiteten hushållsarbete som måste utföras. Många barnfamiljer är tvungna att sänka de 

kvalitetskrav som de tidigare har haft på hushållsarbetet, eftersom tiden inte längre räcker till för 

att utföra den utökade kvantiteten arbete. (Forsell 2002) Ett sätt att se till att kvalitetsnivån inte 

sänks, eller åtminstone se till så att den inte sänks alltför mycket, är att köpa hushållstjänster 

utifrån och på det sättet åstadkomma en tidsbesparing för hushållet. Ytterligare en anledning till 

att barn troligen ökar efterfrågan på hushållstjänster är att individerna i hushållet nu har 

ytterligare en rolig aktivitet att ägna sin tid åt, nämligen tid spenderat med barnet. 

Omhändertagandet av barn har en större processnytta än hushållsarbete, för både män och 

kvinnor. Detta tyder på att vissa föräldrar därför har en högre efterfrågan på hushållstjänster än 

vad ickeföräldrar har, förutsatt att de har råd att konsumera tjänsterna. 
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Processnyttan vid hushållsarbete var överhuvudtaget mycket låg jämfört med övriga aktiviteter. 

Förvärvsarbete, omhändertagandet av barn och inte minst fritid ger upphov till en större nytta. 

Att hushållsarbete uppfattas som så tråkigt jämfört med alternativen tyder på att 

alternativkostnaden i form av tid är hög vid utförandet av hushållsarbete och att de flesta hushåll 

därför borde ha en hög betalningsvilja för hushållstjänster. 

6.1.2 När köp av hushållstjänster minskar transaktionskostnaderna 

En form av transaktionskostnader som kan undvikas genom konsumtion av hushållstjänster är 

kostnaden som förknippas med konflikter. Ska en familjemedlem utföra arbete som även den 

andra familjemedlemmen kommer att dra nytta av samtidigt som det finns en konflikt mellan 

dessa båda personer finns det också en risk att arbetet inte blir lika väl utfört som det hade blivit 

utan en konflikt. Konflikter kan också yttra sig på det sättet att en familjemedlem alltid klagar på 

den andres arbete vilket leder till att den personen inte kommer att vilja lägga ner så mycket 

energi på att få arbetet väl utfört. De flesta konflikter i en familj är kortvariga men det finns även 

de som varar under en väldigt lång tid, vissa familjers liv kan till och med i stor utsträckning 

präglas av konflikter. I dessa fall innebär inte den lojalitet och välvilja som diskuterades nedan 

någon fördel. Även mellan hushållet och tjänstesäljaren kan det dock finnas konflikter. Om 

tjänstesäljaren ogillar den familj som han eller hon arbetar åt så kan det leda till att det slarvas 

under arbetet och att produktiviteten i arbetet minskar överhuvudtaget. Risken är dock mindre att 

en konflikt uppstår mellan dessa båda aktörer eftersom de inte träffar varandra lika mycket som 

medlemmar i en familj gör. Vid ROT-tjänster är risken för konflikter ännu mindre eftersom dessa 

tjänstesäljare träffar familjen ännu mer sällan.  

 

Här är det värt att nämna att även det omvända förhållandet kan uppkomma. Pollak menar alltså 

att eftersom konflikter kan påverka produktiviteten i hushållets arbete så finns det fördelar med 

att istället köpa tjänster från någon annan. Men det kan också vara så att produktiviteten i 

hushållets arbete kan påverka konflikterna i hushållet. Är hushållets medlemmar väldigt 

improduktiva beträffande hushållsarbete är det troligt att detta arbete ofta leder till konflikter 

mellan familjemedlemmarna. I det här fallet utförs inte arbetet effektivt och det tar därför lång 

tid. Därför uppstår antagligen oenighet om vad för slags hushållsarbete som måste utföras, hur 

ofta och av vem. Dessa konflikter kan innebära betydande sociala kostnader för hushållet. De kan 

leda till alltifrån små gräl till att något så kostnadsfyllt som skilsmässa.  

 

Detsamma gäller även för ROT-tjänster. Detta arbete utförs inte lika ofta så därför leder detta 

arbete sannolikt till mindre konflikter. Men samtidigt så betyder skillnaderna mellan de olika 
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typerna av tjänster beträffande krav på kompetens, som tas upp nedan, att produktiviteten inom 

hushållet antagligen är lägre när det gäller ROT-tjänster. Det innebär att när dessa tjänster väl 

utförs av hushållets individer finns det en större risk för att en konflikt ska uppstå. Genom att 

istället köpa båda dessa typer av tjänster från någon professionell som är mer produktiv så 

undviker hushållet de kostnader som är förknippade med konflikterna. Även det omvända 

sambandet mellan konflikter och produktion i hemmet leder följaktligen till slutsatsen att det 

finns fördelar med att köpa tjänsterna istället för att utföra dem själv. Utifrån figur 4.2 kan vi 

även konstatera att detta resonemang stämmer överens med verkligheten. Diagrammet visar att 

den största orsaken till gräl i den undersökta gruppen var brist på tid följt av städning, två 

faktorer som är starkt kopplade till att hushållets medlemmar själva försöker producera 

hemtjänster trots brist på produktivitet. Genom att istället köpa tjänster utifrån så undviker 

hushållen dessa konfliktorsaker och har därmed åstadkommit en kostnadsminskning. Det bör 

dock påpekas att även pengar är en stor orsak till konflikter, den tredje största, i de hushåll som 

deltog i undersökningen. Därför skulle även köp av tjänster kunna leda till ökade konflikter 

eftersom det ökar hushållets utgifter. Men pengar kommer som sagt först på tredjeplats på listan 

över orsaker till konflikter vilket tyder på att konsumtion av hemtjänster minskar konflikterna 

mer än vad icke-konsumtion gör. Detta resonemang gäller dock endast för hushåll bestående av 

flera individer. I ett enpersonshushåll är risken för konflikter inom hushållet obefintlig.   

  

En viktig skillnad mellan konflikter i hushållet och konflikter mellan hushållet och tjänstesäljaren 

är att tjänstesäljaren ofta lätt kan bytas ut om det uppstår en konflikt med denna. Det är svårt att 

på olika sätt bestraffa familjemedlemmar om deras arbete inte utförs ordentligt. Förr i tiden 

kunde det förekomma att om en kvinna inte uppfyllde det som förväntades av henne inom 

hushållsarbetet så kunde hennes man skilja sig ifrån henne. Hon ansågs då inte vara någon god 

hustru. Även om hushållsarbetet fortfarande kan orsaka konflikter i många hushåll är det idag 

väldigt få som skiljer sig från sin partner enbart för att han eller hon städar dåligt. 

Överhuvudtaget är det inte mycket som görs om den ena partnern i ett hushåll inte är nöjd med 

den andres arbete. De flesta nöjer sig nog med att gnälla eller tjata lite. Detta leder till att dåligt 

utfört och improduktivt arbete får förekomma i stor utsträckning inom hushållet. Är hushållet 

däremot inte nöjd med tjänstesäljarens arbete så är det bara att vända sig till en annan säljare av 

tjänsten. Det är dock större risk att bestraffningsproblemen uppkommer på en svart marknad än 

på en vit. Det kan vara mycket svårt att hitta en lämplig bestraffning åt en säljare av svarta 

tjänster som har valt att utnyttja sin situation. Blir ett hushåll bestulet på värdesaker av en säljare 



Pigornas Återkomst?  Hushållet som en enhet 
___________________________________________________________________________ 

 34

av svarta tjänster, som de själva släppt in i sitt hem så är det inte helt enkelt att vända sig till 

polisen och förklara.  

 

Ett hushåll har inte heller all den kompetens som krävs för att utföra alla de typer av arbeten 

som det finns behov av i ett hushåll. Här är skillnaden mellan hushållstjänster och ROT-tjänster 

stor. För att utföra hushållstjänster krävs ingen särskild utbildning eller kompetens. En individ 

kan självklart bli mer produktiv inom hushållsarbetet ju mer tid han eller hon har lagt ner på att 

lära sig det men en person som aldrig utfört hushållsarbetet förut kan ändå första gången utföra 

det mer eller mindre hjälpligt. Den skada som kan uppkomma om arbetet utförs felaktigt är inte 

heller särskilt stor. Detta stämmer dock inte för ROT-tjänsterna. Här är utbildning inom yrket 

mycket viktigare för att en individ ska veta hur arbetet ska utföras och för att inga stora skador 

ska uppkomma på grund av felaktigt utfört arbete. Skillnaden i krav på kompetens betyder att det 

finns störst fördelar med att hushållet självt utför hushållstjänsterna medan de köper ROT-

tjänster från en person som är mer kunnig. Det är troligen lättare att få tag på rätt kompetens på 

en vit marknad än på en svart marknad. På en vit marknad är det antagligen vanligare med företag 

som erbjuder många olika slags tjänster medan det på en svart marknad ofta handlar om enskilda 

individer som inte besitter all form av kompetens som krävs. Detta innebär högre 

transaktionskostnader vid köp av svarta tjänster än vid köp av vita. 

 

Pollak tar även upp att stordriftsfördelar inte kan uppnås lika enkelt om arbetet utförs av 

hushållsmedlemmarna. Hur stor skillnaden beträffande stordriftsfördelar blir beror på vilken 

tjänst som utförs. Vid flera av hushållssysslorna är det inte säkert att stordriftsfördelarna skulle bli 

större om tjänsten utfördes av någon utanför hushållet. När det gäller tjänster som städning och 

diskning måste tjänsten utföras i det egna hemmet (det är i alla fall det mest praktiska vid 

diskning). Arbetar en tjänstesäljare åt flera olika hushåll så går det förvisso att spara en del på att 

köpa in städmaterial så som såpa och diskmedel i storpack men det är fortfarande så att en 

tjänstesäljare bara kan städa ett hem åt gången. Gällande andra typer av tjänster så kan dock 

outsourcing innebära betydande stordriftsfördelar. Ett exempel är barnomsorg i form av dagis 

där barn från flera olika hushåll tas om hand samtidigt vilket leder till besparingar jämfört med 

om varje barn hade passats för sig. Även vid tvätt kan stordriftsfördelar åstadkommas eftersom 

även tvätt kan utföras utanför hushållet. Stordriftsfördelarna är större då det gäller ROT-tjänster 

eftersom dessa tjänster kräver mycket mer material. En person eller ett företag som utför tjänster 

åt flera olika hushåll kan göra större inköp av material åt gången vilket leder till 

kostnadsminskningar. De maskiner som krävs för dessa tjänster finns ofta inte heller i varje 
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enskilt hushåll. Därför blir det billigare om tjänstesäljaren köper in en maskin som används för 

arbete i flera olika hushåll istället för att varje hushåll köper sin egen maskin och gör arbetet 

själva.  

6.1.3 När normer förstärker konsumtionen 

Normer kan i vissa fall innebära att konsumtionen av hushållstjänster ger en positiv effekt på ett 

hushålls nytta och i andra fall en negativ, beroende på hur den sociala strukturen ser ut. Den 

sociala strukturen får särskilt stor betydelse för konsumtionsbeslutet när hushållets preferenser 

inte skiljer sig så mycket åt mellan de olika alternativen. Ger konsumtionen i sig inte någon större 

nytta kan den sociala strukturen få en helt avgörande betydelse. Även om inte själva tjänsten i sig 

ger någon större nytta för hushållet kan hushållet ändå välja att konsumera den eftersom 

konsumtionen innebär ökad nytta för hushållet då den sociala strukturen ökar nyttan. 

 

Becker och Murphy menar inte enbart att den sociala gruppen påverkar konsumtionen utan även 

att konsumtionen påverkar vilken grupp individen väljer. Vissa grupper är svårare att välja bort än 

andra. Det går inte att välja sina släktingar även om det går att välja hur mycket tid som ska 

spenderas tillsammans med dem. Det är inte heller troligt att individer och hushåll väljer vilka 

sociala grupper de ska tillhöra endast utifrån sina preferenser beträffande hushållstjänster men 

tillsammans med andra närliggande faktorer kan det ha en betydelse. En kvinna som vill satsa 

mycket på sin karriär och därför ägnar lite tid åt hemmet kan söka sig till väninnor med samma 

värderingar. På det sättet befinner hon sig i en social struktur där beslutet om att köpa 

hushållstjänster inte medför en negativ effekt på hennes nytta, det kan istället innebär en positiv 

effekt. 

 

Ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster skulle antagligen få en effekt på de normer som är 

förknippade med konsumtion av dessa tjänster. Förutsatt att fler börjar konsumera tjänsterna så 

kommer normerna kring dessa tjänster att förändras. Börjar fler att konsumera  tjänsten så blir det 

antagligen mer accepterat vilket leder till ytterligare ökning av efterfrågan. Att konsumtionen 

skulle minska eftersom signalen om hög inkomst blir mindre är inte särskilt troligt eftersom det i 

det här fallet inte handlar om konsumtion som är tillräckligt iögonfallande (detta förklaras mer 

utförligt i stycke 6.2.3). 

 

Normerna kring konsumtion av ROT-tjänster upplevs inte som lika tydliga. Denna konsumtion 

är inte alls lika känsloladdad, ett hushåll skickar inga tydliga signaler till sin omgivning oavsett om 

hushållet väljer att konsumera dessa tjänster eller inte. Vi kan utifrån tabell 4.1, se att det är 
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mycket färre hushåll som själva utför underhållsarbete än vad det är hushåll som själva utför 

hushållsarbete. En anledning kan självklart vara att det inte finns ett lika stort behov i hushållen 

av just underhållsarbete men det kan också vara så att det är mer naturligt att köpa dessa tjänster. 

När konsumtionen inte utgör någon negativ signal är det fler hushåll som väljer att köpa 

tjänsterna. Resultatet av de köpta tjänsterna kan dock fungera som en signal. Ett modernt och 

snyggt inrett hem kan fungera som ett tecken på rikedom och välstånd och därmed status. Hur 

detta fina hem åstadkoms har dock mindre betydelse. Att det är resultatet och inte konsumtionen 

av tjänsten som får störst betydelse i det sociala sammanhanget har troligen att göra med att 

resultat och konsumtion av tjänsten är så nära förknippade. Att utföra större förändringar i ett 

hem kräver ofta hjälp från hantverkare. Det är således skillnaden i krav på kompetens, som togs 

upp i avsnittet om transaktionskostnader, som får betydelse även här. Även om vissa hushåll kan 

utföra renoveringsarbetet på egen hand så är dessa mycket färre än de hushåll som kan utföra 

sina hushållstjänster på egen hand. Om ett hushåll inte konsumerar hushållstjänster så måste 

åtminstone en del av dessa tjänster ändå utföras av medlemmarna i hushållet. När det istället 

gäller ROT-tjänster så är det troligt att arbetet inte alls blir utfört så länge inte hushållet 

konsumerar dessa tjänster.  

6.1.4 Varor som komplement till tjänster 

Gershuny skriver i sin artikel att köp av tjänster inte är det enda sättet att underlätta 

hushållsarbetet utan att detta även kan åstadkommas genom konsumtion av olika varor. Visst är 

det som Gershuny skriver att det personliga arbetet i hemmet har bytts ut mot maskiner i stor 

utsträckning. Idag, ungefär 30 år efter att Gershunys artikel publicerades, är det dock så att många 

familjer upplever de att de inte har tillräckligt med tid att lägga på hushållsarbete trots att de äger 

ett flertal olika maskiner som ska underlätta hushållsarbetet, så som dammsugare, tvättmaskin och 

ibland även diskmaskin. Även om hushållsarbetet går snabbare tack vare dessa maskiner så krävs 

det fortfarande en insats från individen som köpt maskinen. Individen måste själv sortera tvätten 

och hänga upp den och själv använda dammsugaren vid städning.  

 

Visst skulle vissa hushåll kunna göra ytterligare tidsbesparingar genom att köpa ännu modernare 

maskiner, som tvätt- och diskmaskiner med kortprogram som tvättar och diskar ännu snabbare 

men den mänskliga insatsen som krävs kommer fortfarande vara densamma. Upplever ett hushåll 

att de inte ens har tid att använda sina hushållsmaskiner eller om de vill ägna den tiden åt något 

annat, är en lösning att köpa den tjänsten av någon annan. Det blir då en annan person som 

kommer hem till hushållet och använder den personens hushållsmaskiner. Det är fortfarande 

troligt att hushållet väljer att konsumera dessa hushållsmaskiner även om de köper 
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hushållstjänster. Detta eftersom det innebär en tidsbesparing för den som utför tjänsten och om 

det inte tar lika lång tid att utföra tjänsten blir den billigare för det hushåll som ska köpa den. 

Gershunys teori om att vi köper hushållsvaror istället för hushållstjänster är därmed inte särskilt 

trolig i ett samhälle där majoriteten redan äger alla de hushållsmaskiner som hjälper oss att spara 

tid. Även om ett hushåll införskaffar ett antal olika varor som underlättar hushållsarbetet kan det 

fortfarande vara lönsamt att även köpa in hushållstjänster.   

 

Beträffande andra typer av arbete som behöver utföras i hemmet, det arbete som omfattas av 

ROT-avdraget, så är inte konsumtionen av tidssparande maskiner lika vanlig. Vid renovering eller 

liknande arbete så finns en rad olika varor som ett hushåll kan konsumera för att underlätta 

arbetet. Alla de verktyg och redskap som behövs vid den här typen av arbete är dock inte främst 

tidsbesparande, vissa är istället helt nödvändiga. Så även om de hushåll som utför detta arbete 

själva konsumerar en hel del varor i samband med utförandet av arbetet så sker inte 

konsumtionen för att spara tid. I både de här fallen så blir varorna inte ett substitut till tjänsten 

utan ett komplement.  

6.2 Nackdelar med konsumtion av hushållstjänster 

Även det omvända förhållandet mot det som redogjorts för ovan kan gälla. Då finns det istället 

flera olika anledningar till att det inte lönar sig för hushållet att konsumera hushållstjänster. Det är 

troligt att hushållet väljer egenproduktion framför konsumtionen av hushållstjänster om: 

 

- resultatet av hushållsarbetet värderas lågt 

- alternativkostnaden i pengar är stor 

- konsumtionen innebär att hushållets transaktionskostnader ökar, 

- normerna i hushållets sociala grupp har en negativ effekt på nyttan av konsumtionen,  

- det finns billiga varor som kan fungera som substitut för tjänsterna 

6.2.1 Värdering av resultat och alternativkostnad 

För att ett hushåll ska välja att konsumera hushållstjänster så förutsätter det att hushållet värderar 

resultatet av hushållsarbetet tillräckligt högt för att betala kostnaden för tjänsterna. Hushållen har 

minskat ner på den tid som ägnas åt hushållsarbete för att istället öka den tid som ägnas åt fritid. 

När allt mindre tid ägnas åt hushållsarbete så visar det att resultatet av hushållsarbetet värderas 

allt lägre. Det verkar inte längre vara lika viktigt att ha ett välstädat hem, vilket tyder på att flera 

hushåll inte tycker det är värt att betala för hushållstjänster. Kommer resultatet av hushållsarbetet 

att fortsätta värderas allt lägre så kommer samtidigt betalningsviljan för att få tjänsterna utförda 



Pigornas Återkomst?  Hushållet som en enhet 
___________________________________________________________________________ 

 38

av någon annan att fortsätta att minska. Det är svårt att säga om den här utvecklingen kommer 

att fortsätta. Det troliga är att det finns en gräns, att en viss nivå av hushållsarbete faktiskt måste 

bli utfört 

 

Ytterligare en anledning till att ett hushåll väljer att inte konsumera hushållstjänster är att de anser 

att alternativkostnaden är alltför hög. De pengar som används för att betala för tjänsterna kan i 

det fallet användas till något annat som hushållet värderar högre. Individerna i ett hushåll som vill 

köpa tjänster kan betala dessa på två sätt, bortsett från att de tar av besparingskapital. Antingen 

kan de arbeta mer för att finansiera tjänsterna eller så kan de dra ner på hushållets övriga 

konsumtion. Kostnaden för hushållstjänsterna kan därför behöva ställas mot den konsumtion 

som hushållet inte längre har råd med. Det är endast om betalningsviljan för hushållstjänsterna är 

större än för den försakade konsumtionen som hushållet kommer att välja att konsumera 

hushållstjänsterna. Dessutom kostar oftast fritid mer än förvärvsarbete. Den tid som frigörs av att 

slippa utföra hushållsarbetet kan ägnas åt olika typer av fritidsaktiviteter som kostar pengar. Att 

den ökade fritiden även innebär ökade utgifter måste också tas med i beräkningen.  

6.2.2 När konsumtion av hushållstjänster ökar transaktionskostnaderna 

Pollak nämner att de tydliga incitament som finns inom familjen innebär att 

transaktionskostnaderna vid egenproduktion blir lägre än vid konsumtion av tjänster. I de flesta 

fall uppskattar antagligen hushållens medlemmar att det är någorlunda välstädat, att disken är 

diskad och att tvätten är tvättad. Detta innebär att alla känner sig manade att utföra sin del 

noggrant och ordentligt eftersom de vet att de kommer att uppskatta resultatet av arbetet. En 

individ som städar eller utför andra sysslor för pengarnas skull i andras hushåll än sitt eget kan 

självklart uppskatta att han eller hon har åstadkommit ett bra resultat genom sitt arbete, men 

han/hon kommer inte att kunna njuta av det under någon längre tid. Individen ska efter att ha 

avslutat arbetet iväg till nästan jobb eller till sitt eget hem och de incitament som finns inom 

familjen uppkommer inte i den här situationen. Detta resonemang förutsätter dock att resultatet 

av hushållsarbetet värderas lika högt av alla medlemmar i hushållet. Att allt mindre tid ägnas åt 

hushållsarbete tyder på att så inte alltid är fallet.  

 

Köps tjänsten svart blir incitamenten ännu sämre. Konkurrensen på den svarta marknaden är ofta 

mindre än på den vita. Är hushållet inte nöjd med den tjänstesäljare som säljer svart så kan det 

vara svårt att hitta en ny. Vet säljaren detta så finns inga tydliga incitament att sköta arbetet 

noggrant.  Det är troligt att det finns tydligare incitament på en vit marknad än på en svart. 

Kommer tjänstesäljaren från ett städföretag kan den som köper tjänsten vända sig till företaget 
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om han/hon inte är nöjd med tjänstesäljaren. Den som säljer tjänsten har då tydliga incitament 

att sköta sitt arbeta eftersom det annars finns stor risk att säljaren förlorar jobbet.  

 

Även transaktionskostnaderna som är förknippade med övervakning blir mindre vid 

egenproduktion. Det blir lättare att övervaka en medlem i det egna hushållet som utför arbetet. 

Familjemedlemmarna i ett hushåll lever tillsammans och träffas ofta. I vissa hushåll utförs 

hushållsarbetet tillsammans eller så är i alla fall flera familjemedlemmar hemma när 

hushållsarbetet utförs. Det blir därför mycket enkelt att kontrollera att det utförs ordentligt. Allra 

enklast att kontrollera att arbetet blir ordentligt utfört är det om det utförs av en själv. Det brukar 

ju sägas att om man vill ha någonting ordentligt gjort så får man göra det själv. När hushållet 

istället köper tjänster är det troligt att hushållets medlemmar inte är närvarande under tiden som 

arbetet utförs, antagligen är de inte ens hemma i hushållet. Ofta är anledningen till att hushållet 

köper tjänster att de vill ägna sin tid åt annat, då vill de inte heller stå bredvid och kontrollera 

arbetet eftersom det tar lika mycket tid som att göra det själv. Resultatet kan självklart fortfarande 

kontrolleras men inte själva utförandet. Detsamma gäller för ROT-tjänster. Många väljer att inte 

vara hemma när det är hantverkare där och arbetar och de utför ofta sina tjänster på dagtid då 

hushållets medlemmar är borta på sina arbeten. Utförs däremot arbetet av en familjemedlem är 

det inte otroligt att de övriga individerna i hushållet är närvarande och kanske till och med hjälper 

till och det kan då ske en lättare övervakning av arbetet.  

 

Pollak tar även upp den välviljan som finns mellan hushållets medlemmar som en av fördelarna 

med att dessa själva sköter hushållets produktion. Denna välvilja leder till att 

familjemedlemmarna inte behöver oro sig för opportunistiskt beteende hos de andra i familjen. 

Den ömsesidiga välviljan får till följd att familjemedlemmarna litar på att alla i familjen utför 

arbetet i hemmet snyggt och noggrant. Tack vare välviljan är det ingen i familjen som försöker 

åka snålskjuts på någon annans arbete. Detta innebär en minskning av transaktionskostnaderna 

eftersom inga åtgärder behöver vidtas för att minska det opportunistiska beteendet. Denna 

välvilja förkommer troligen inte mellan familjen och en tjänstesäljare, oavsett vilka slags tjänster 

som säljs. Förhållandet här är det samma som gäller för lojalitetsaspekten. 

  

Lojaliteten inom familjen medför att vissa uppgifter upplevs som plikter hos vissa 

familjemedlemmar. Det innebär en ökad nytta vid utförandet av arbetet eftersom individen 

upplever att han eller hon gör rätt för sig. Men även om denna ökade nytta vid arbetets utförande 

inte tillkommer så är det troligt att individen upplever en minskad nytta av att inte göra det som 
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familjen förväntar sig att han eller hon ska göra. Många vill inte göra sina familjemedlemmar 

besvikna och gör därför sitt bästa vid utförandet av sin del av hushållsarbete. Denna lojalitet finns 

inte alls på samma sätt när tjänsterna köps. Förr kunde det i större utsträckning finnas en stark 

lojalitet mellan familjen och den som utförde familjens hushållstjänster, åtminstone en lojalitet 

från tjänstesäljaren gentemot familjen. Detta var vanligare förr eftersom de som sålde sina 

tjänster ofta arbetade åt samma familj under väldigt lång tid, ibland under ett helt liv, och till och 

med bodde i familjens eget hushåll. Denna form av anställning förekommer nästan inte alls idag, 

åtminstone inte i Sverige. Det är inte heller troligt att denna form av anställning skulle öka även 

om marknaden för hushållstjänster skulle öka. Det handlar istället om att personer säljer sina 

tjänster till en familj under en kortare tid, att de arbetar åt flera olika familjer och att de 

återvänder till sitt eget hem efter avslutad arbetsdag. Det betyder att, sett till lojalitetsaspekten, så 

är det en fördel att hushållet själv utför arbetet jämfört med att köpa tjänster.  

 

Beträffande ROT-tjänster så är det troligt att lojaliteten är ännu mindre. Eftersom ROT-tjänster 

utförs mycket mer sällan än hushållstjänster uppkommer sannolikt inte någon relation mellan 

hushållet och den eller de som säljer tjänsterna. Om denna relation inte på något sätt fanns innan 

så kommer det inte att finnas någon lojalitet mellan tjänstesäljaren och hushållet. Om däremot en 

familjemedlem utför tjänsten så leder familjelojaliteten till att den individen utför arbetet 

noggrant.  

 

Det finns ett antal transaktionskostnadsaspekter som inte tas upp av Pollak men som vi ändå 

anser är viktig att beakta. Dessa är de transaktionskostnader som är förknippade med 

kontraktsförhandlingar, tillit och sökning. Samtliga innebär att det finns nackdelar med att köpa 

tjänster jämfört med att producera dem själv eftersom transaktionskostnaderna då ökar. 

 

Beträffande kontraktsförhandling så måste ett kontrakt förhandlas fram både när 

hushållsmedlemmarna själva utför arbetet och när de väljer att köpa tjänster från en utomstående. 

Kontraktet ska bland annat specificera vilken typ av arbete som ska utföras och hur en eventuell 

ersättning ska se ut. Detta kontrakt är antagligen enklare och mindre kostsamt att åstadkomma 

om förhandlingen sker mellan två familjemedlemmar. Kontraktsförhandlingar utgör därmed 

ytterligare en nackdel med att outsourca hushållets produktion, sett ur ett 

transaktionskostnadsperspektiv.  
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Beträffande kontraktsförhandlingar så finns det även en skillnad mellan köp av hushållstjänster 

och av ROT-tjänster. När det gäller hushållstjänster så handlar det oftast om en tjänst som utförs 

regelbundet, till exempel en gång i veckan, och som är mer eller mindre är likadan från gång till 

gång. Beträffande ROT-tjänsterna så är det troligt att dessa utförs mer sällan. Det är inte många 

som renoverar eller bygger om hemma en gång i veckan. Det är också sannolikt så att det arbete 

som tjänstesäljaren ska utföra ser olika ut vid de olika tillfällena. Detta betyder att kostnaderna 

förknippade med kontraktsförhandlingarna blir större vid köp av ROT-tjänster än vid köp av 

hushållstjänster, eftersom parterna då måste förhandla fram ett helt nytt kontrakt varje gång. 

Detta resonemang har även betydelse när hushållets medlemmar själva utför arbetet. Eftersom 

hushållsarbetet består av samma typ av arbete och utförs ofta och ROT-arbetet utförs sällan och 

ser olika ut från gång till gång så blir hushållsarbetet mer rutinmässigt. Hushållets individer lär sig 

snabbare hushållsarbetet och blir snabbt mer produktiva inom det arbetet än inom ROT-arbetet. 

Annorlunda uttryckt så ger de återkommande investeringarna i humankapital för hushållsarbetet 

en snabbare avkastning än vad investeringar i humankapital för ROT-arbetet gör. 

 

När det gäller tilliten vid hushållsproduktion så är skillnaden mellan att köpa tjänster och själv 

utföra dem stor. Kostnaderna som är förknippade med tillit är, precis som vid välvilja och 

lojalitet, små när hushållets egna medlemmar sköter produktionen. Familjemedlemmar litar på 

varandra och det uppfattas inte som någon stor risk att lämna en familjemedlem ensam hemma 

för att utföra hushållsarbete. Handlar det däremot om en okänd tjänstesäljare kan risken vara 

desto större. Hushållet är då tvungen att släppa in en okänd person i hemmet som då får tillgång 

till hushållets alla värdesaker inklusive nycklar. Detta sker också ofta utan att någon av hushållets 

medlemmar är närvarande. Graden av tillit kan också vara olika beroende på om tjänsterna köps 

svart eller vitt.  De flesta känner sig antagligen tryggare när de släpper in någon som arbetar vitt i 

sitt eget hem än när de släpper in någon som arbetar svart. Att utföra arbetet svart är kriminellt 

och det är därför svårt att veta om tjänstesäljaren även är benägen att utföra andra kriminella 

handlingar. Köps tjänsten vitt så är det, som vi förklarade ovan, även enklare att få hjälp från 

myndigheter i samhället om något skulle gå fel.  

  

Transaktionskostnaderna i form av sökkostnader utgör en viktig skillnad mellan att producera 

själv eller att köpa tjänster. Produceras arbetet inom familjen uppstår inga sökkostnader alls. Ska 

hushållet istället anlita en tjänstesäljare kan det ta lång tid att hitta den säljare som passar bäst. Det 

kan till och med vara så att hushållet anlitar någon som visar sig vara fel och de får då fortsätta 

sökandet som ger upphov till ökade kostnader. Men det är trots allt lättare att hitta en som säljer 
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vitt än en som säljer svart. På den vita marknaden finns det redan upparbetade kanaler, till 

exempel Gula sidorna, som underlättar sökandet.  På den svarta marknaden är kanalerna inte lika 

upparbetade och det är därför svårare som konsument att veta vart man ska vända sig.  

6.2.3 När normer försvagar konsumtionen 

Precis som vi förklarade ovan så kan den sociala strukturen antingen ha en positiv eller negativ 

effekt på nyttan vid konsumtion av hushållstjänster. Konsumtion av hushållstjänster är inom 

vissa grupper i samhället väldigt känsloladdat. Det är därför troligt att, uttryckt med Gardiners 

ord, det sociala valet i vissa fall blir viktigare än det individuella. Beslutet mellan att producera 

hemtjänster själv eller att köpa dem från någon annan påverkas då av den sociala grupp som 

hushållet tillhör. 

 

Befinner sig hushållet i en grupp där få eller inga köper hushållstjänster så innebär den sociala 

strukturen inte någon ökad nytta för hushållet. Det kan till och med vara så att den sociala 

strukturen innebär att konsumtionen av hushållstjänster har en negativ effekt på hushållets nytta. 

Att konsumera hushållstjänster kan i vissa fall signalera lathet eller snobbighet. Det uppfattas då 

som att man inte orkar eller är för fin för att städa efter sig själv. Detta är antagligen mest vanligt 

för kvinnor som möter större förväntningar från omgivningen än vad män gör, när det gäller att 

ta hand om hem och barn. Genom att en kvinna köper in tjänster till hushållet kan det av andra 

uppfattas som en signal på att hon är en dålig mor och hustru.  

 

Becker och Murphy menar att vi inte enbart påverkas av den egna sociala gruppen utan även av 

de grupper i samhället som betraktas som en elit. Som vi förklarade tidigare så är det idag främst 

höginkomsttagare som konsumerar hushållstjänster. Det visar undersökningar i både Sverige och 

Finland. Detta skulle kunna betyda att andra grupper i samhället upplever en större nytta med 

konsumtionen eftersom de då signalerar att de är som eliten. Vi tycker oss dock inte märka några 

tecken på att konsumtionen av hushållstjänster ökar i andra samhällsgrupper utav den här 

anledningen. Att andra grupper inte har börjat ta efter höginkomsttagargruppen på detta område 

skulle kunna förklaras med att de helt enkelt inte har råd. En annan anledning skulle kunna vara 

att konsumtion av hushållstjänster inte är en tillräckligt tydlig signal. Ett hushåll kan köpa in 

hushållstjänster utan att andra i den sociala gruppen märker det. Det är ofta först när hushållet 

berättar om konsumtionen för andra som det kan fungera som en signal. Om hushållet vill skicka 

en signal om att de har gått om pengar så är lättare att göra detta genom att köpa en dyr fin bil 

eftersom denna syns på ett mycket tydligare sätt. Konsumtion av hushållstjänster är inte 

tillräckligt iögonfallande. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att just konsumtionen av 
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eliten leder till att konsumtion av hushållstjänster sänder en motsatt signal i vissa grupper. I dessa 

grupper kan det finnas ett slags förakt för den rika eliten som inte ens kan städa efter sig själva. 

Genom att inte köpa hushållstjänster så tar man då avstånd från denna grupp och det beteende 

som de representerar. 

6.2.4 Varor som substitut till tjänster 

Enligt Gershuny så går vi mot ett gör det själv-samhälle där konsumtion av tjänster ersätt av 

konsumtion av varor. Vi förklarade ovan varför detta inte är särskilt troligt när det gäller de flesta 

typer av hushållstjänster. Det finns dock en typ av varor som kan fungera som substitut till 

hushållstjänsterna, nämligen halvfabrikat som används vid matlagning. Många hushåll väljer att 

spara tid genom att konsumera dessa halvfabrikat (Lindvall 1989). Halvfabrikat är dock inte alltid 

ett perfekt substitut till en mer avancerad matlagning. Ibland kan själva matlagning fylla en 

funktion i sig men vid vissa andra tillfällen gäller det bara att producera mat så effektivt som 

möjligt. I det sistnämnda fallet fungerar halvfabrikaten som substitut och de utgör ett mycket 

billigare substitut än att anlita någon som utför matlagningen. Att dessa billiga substitut existerar 

innebär att en konsumtion av hushållstjänster i form av matlagning inte är särskilt trolig. 
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7 ARBETSMARKNADEN EFTER ETT SKATTEAVDRAG 

Ett av målen med ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster är att sysselsättningen ska öka. Under 

förutsättningen att sysselsättningen faktiskt ökar så är det intressant att undersöka hur de nya 

jobben kommer att se ut och vilken grupp som kommer att utföra hushållstjänsterna.  

7.1 Tidigare erfarenheter 

Sett utifrån resultaten i Danmark och Finland är det inte absolut säkert att en 

skattesubventionering av hushållsnära tjänster har en positiv inverkan på arbetsmarknaden och 

sysselsättningen. I Danmark har subventionen haft en positiv inverkan på arbetslösheten medan 

det i Finland finns vissa tecken på begränsade effekter i sysselsättningen.  Det tar tid att bygga 

upp nya marknader samtidigt som uppbyggandet kan begränsas än mer om marknaden är av 

karaktären försöksverksamhet. Den begränsade betalningsviljan hos konsumenterna är ytterligare 

en orsak till de begränsade sysselsättningseffekterna i Finland. 

 

Görs motsvarande jämförelse med ROT- avdraget ser inte heller den bilden så positiv ut. Den 

kraftiga nedgången i arbetslösheten bland bygghantverkare från 1997 förklarades av den allmänna 

konjunkturförbättringen och något samband mellan ROT-avdraget och arbetslösheten har inte 

gått att utläsa. Majoriteten av de åtgärder som vidtagits inom ramen för ROT-avdraget hade 

genomförts även utan en skattesubventionering då de varit nödvändiga. Dessa faktorer pekar på 

att ROT-avdraget inte har haft någon direkt påverkan på sysselsättningen. Det finns dock 

indikationer på att ROT-avdraget tillsammans med flertalet andra åtgärder kan ha påverkat 

sysselsättningen positivt vid försöket år 1994. Denna indikation ser vi som relativt svag jämfört 

med indikationerna på att ROT-avdraget inte har haft något direkt påverkan på sysselsättningen. 

Vi kan därför konstatera att ROT-avdraget endast haft en begränsad positiv påverkan på 

sysselsättningen. 

 

Det finns andra faktorer som indikerar att det inte alls är säkert att den totala sysselsättningen 

kommer att öka. Att ett skatteavdrag införs behöver inte betyda att de arbetstillfällen som skapas 

är nya, det kan vara individer som tidigare arbetat svart som i stället väljer att arbeta vitt för att få 

en ökad trygghet. Arbetstillfällena har då endast skapats på pappret men omvandlingen från svart 

till vitt har inneburit ökade skatteintäkter för staten. Ett annat scenario som pekar på oförändrad 

sysselsättning är om den ökade konsumtionen inom hushållssektorn innebär en minskning av 

konsumtionen inom en annan sektor. Det finns också indikationer på att det inte alls behöver 
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vara svenska medborgare som får arbetena (läs mer i kap 7.2) vilket innebär att sysselsättningen i 

Sverige förblir oförändrad i och med ett införande av skatteavdrag på hushållsnära tjänster.  

 

Det är alltså inte med 100 procentig säkerhet som nya arbeten kommer att skapas. Ett av de 

vanligaste argumenten från förespråkarna till hushållsnära tjänster är dock en ökad sysselsättning 

samt arbete åt långtidsarbetslösa och till lågutbildade individer. Vi har därför valt att i resterande 

del av analysen anta att sysselsättningen kommer att öka och nya arbetstillfällen kommer att 

skapas i och med ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster.  

7.2 Vem kommer att få jobben? 

Sett utifrån humankapitalteorin så är kvinnor de troligaste kandidaterna till de jobb som ett 

skatteavdrag på hushållsnära tjänster förhoppningsvis kommer att åstadkomma. Den här formen 

av jobb kräver små investeringar i humankapital anpassat till den traditionella arbetsmarknaden, 

som kvinnor ofta investerar mindre i än män. Jobben kräver samma form av investeringar i 

humankapital som arbete i det egna hushållet kräver. Om en individ väljer att ta ett jobb av den 

här typen så kommer den individen att få avkastning på sin investering i humankapital anpassat 

till hushållsarbete, både under perioder av arbete och under perioder av frånvaro från 

arbetsmarknaden. Eftersom många kvinnor förväntar sig ett liv med mycket tid i hemmet och 

många och långa avbrott från arbetslivet har hon i många fall redan investerat i humankapital 

som är anpassat för arbeten på marknaden för hushållsnära tjänster. Om ett skatteavdrag skulle 

leda till en ökad mängd säljare av hushållstjänster så kommer dessa därmed att bestå av en stor 

andel kvinnor, enligt den traditionella användningen av humankapitalteorin. 

 

Den finns andra aspekter som också talar för att det är kvinnorna som kommer att utföra de 

arbeten som ryms inom ramen för hushållsnära tjänster. Det är troligt att jobben inom 

hushållsnära tjänster fortfarande kommer att vara relativt lågavlönade samtidigt som det kommer 

att kräva flexibla tider eller kanske till och med deltidsarbete för att utföra tjänsterna. Kvinnorna 

dominerar inom den andel förvärvsarbetare som tjänar mindre än 20 000 kronor per månad och 

det är också flertalet kvinnor som arbetar deltid i dagsläget. Detta innebär att, under förutsättning 

att förhållandet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden kommer att vara konstant, så 

kommer kvinnorna få de nya jobben. Ytterligare en aspekt som talar för att det kommer vara 

kvinnorna som kommer gynnas av den ökade sysselsättningen är det faktum att det är till största 

delen kvinnor som utför dessa arbetsuppgifter på arbetsmarknaden i dagsläget.  
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Samtidigt finns det aspekter som pekar på att det istället är männen som kommer att utföra 

arbetena inom ramen för hushållsnära tjänster. Fler kvinnor än män vidareutbildar sig vilket 

innebär att kvinnor som grupp blir mer välutbildade än män som grupp. En fördel som lyfts fram 

med förslaget om skatteavdrag på hushållsnära tjänster är just att det skulle skapa arbeten för 

lågutbildade, något som det är ont om och antagligen även fortsättningsvis kommer att vara ont 

om i Sverige. Detta medför att det inte är helt säkert att det är just kvinnorna som kommer att 

vara mest aktuella till de nya jobben. Det har dessutom sagts att förslaget ska leda till att få ner 

arbetslösheten. Det är följaktligen de arbetslösa i samhället som i första hand är aktuella för 

jobben. I Sverige är andelen arbetslösa män större än andelen kvinnor, vilket också tyder på att 

det skulle kunna vara männen som istället blir mest aktuella för jobben.  

 

Männen gör dock inte de investeringar i humankapital anpassat till hushållsarbete som kvinnorna 

har gjort och till viss del fortfarande gör. Det är fortfarande kvinnorna som utför en större andel 

av hemarbetet och de blir därför mer produktiva inom det området. Även om männen inte har 

lika hög produktivitet som kvinnorna så kan det motverkas av att arbetet inom hushållsnära 

tjänster inte är särskilt komplicerat. Det går antagligen snabbt att öka sin effektivitet inom yrket 

om investeringar i lämpligt humankapital görs. Yttrligare en aspekt som pekar på att det inte är 

männen som kommer att utföra tjänsterna är den höga sociala kostnaden, på grund av 

samhällsnormer, som männen får betala vid utförandet av tjänsten. Det kostar mer för mannen i 

till exempel prestige och acceptans att städa hemma i ett annat hushåll än sitt eget jämfört med en 

kvinna i samma situation.  

 

Det konstaterades tidigare att både ungdomar och äldre individer lämpar sig väl för de nya jobb 

som kan skapas. Att ungdomar lämpar sig för arbetena är troligt men att äldre människor som 

inte längre orkar med industriarbete ska utföra arbeten inom ramen för hushållsnära tjänster är 

inte lika troligt. Att till exempel städa är ett tungt arbete vilket gör att individer som inte orkar 

med industriarbete knappast kommer att orka med att städa hela dagarna. Den enda anledningen 

till att äldre skulle lämpa sig väl för de nya hushållsjobben är att jobben antagligen skulle kunna 

vara mycket flexibla. Om äldre istället för att arbeta heltid kan arbeta enbart några timmar i 

veckan med städning skulle det kunna vara ett lämpligt alternativ för äldre som inte längre orkar 

arbeta lika mycket som tidigare. Även om hushållsarbete kan vara tungt så uppvägs det av att 

arbetsdagarna inte behöver vara lika långa och inte heller lika många. Ytterligare en faktor som 

talar för kortare arbetsdagar är värderingen av fritid. Att individer värderar fritid högre än 

förvärvsarbete innebär att arbetsformen med korta dagar borde tilltala majoriteten. 
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Att jobben på marknaden för hushållstjänster troligen kommer att vara flexibla jobb med deltid- 

eller timanställning väcker dock också frågan om även övriga grupper (inte ungdomar och äldre) 

kommer att kunna ta den här typen av jobb. Det kan vara svårt att försörja sig på ett jobb med 

den här typen av anställningsformer men under förutsättning att städföretag kommer att vara den 

vanligaste anställningsformen så kommer även andra grupper i samhället kunna ta dessa arbeten. 

Genom en anställning i ett företag kan de som vill jobba mindre vara deltidsanställda i företaget 

och de som vill jobba mer kan ta flera kunder och därmed få ut en heltidslön.  

 

Att det kommer röra sig om lågutbildad arbetskraft och lågavlönade yrken talar också för att 

många invandrare kommer att vara aktuella för att bjuda ut tjänsterna på marknaden. Även om en 

individ anses vara högutbildad i sitt hemland är det inte säkert att han/hon ses som högutbildad i 

Sverige eftersom utbildningen inte är svensk. Det finns också indikationer på att arbetskraften 

kan komma att invandra till Sverige från lågavlönade länder främst inom EU. Kommer 

majoriteten av tjänsterna att utföras av invandrad arbetskraft kommer inte den totala 

arbetslösheten sjunka och därmed kommer inte ett avdrag för hushållsnära tjänster ha någon stor 

inverkan på arbetslösheten.  

7.3 Arbetsförhållanden 

Utbudet av hushållstjänster kan organiseras på olika sätt. Ett sätt är att anställa en hemhjälp på 

samma sätt som gjordes förr i tiden det vill säga att individen som utför tjänsterna också bor med 

sin arbetsgivare. Det är inte särskilt troligt att denna typ av anställningsform kommer att vara den 

dominerande. Snarare kommer tjänsterna att utbjudas av företag eftersom det dels är enklare att 

anlita ett städföretag som bara är i bostaden någon eller några timmar i veckan istället för att ha 

någon som praktiskt taget bor hemma hos en. Transaktionskostnaderna blir också mindre då ett 

städföretag anlitas. Om inte den person som städföretaget skickar passar så kan städföretaget 

nästan gång bara skicka en annan person från företaget. Dessutom så kan ett städföretag erbjuda 

en bredare kompetens än vad en enskild person har möjlighet att erbjuda.  

 

Nivån på lönen måste vara högre än nivån på arbetslöshetsersättningen för att det ska vara 

rationellt för arbetslösa att börja bjuda ut sina tjänster på marknaden för hemarbete. Pålsson 

anser att lönen måste vara mycket högre om jobbet uppfattas som tråkigt för att individer ska 

utföra arbetena. Eftersom vi uppfattar våra egna hushållssysslor som tråkiga är det troligt att vi 

även uppfattar utförandet av andras hushållssysslor som tråkiga vilket innebär att det, enligt 

Pålsson, krävs en högre lön för hushållsnära tjänster.  Det finns dock en skillnad mellan 
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marknaden för ROT-tjänster och marknaden för hushållstjänster då undersökningar tyder på 

process nyttan är högre för ROT-tjänster. En högre processnytta innebär att individer är villiga 

att acceptera ett arbete inom den sektorn till en lägre lön än inom sektorn för hushållstjänster. 

7.4 Minskar det svarta arbetet? 

Genom en skattesubventionering av hushållsnära tjänster kommer kostnaderna för de vita 

tjänsterna minska, vilket antagligen skulle leda till en ökad efterfrågan. En ökad efterfrågan 

kombinerad med en ökad trygghet för de som övergår till att istället sälja sina tjänster vitt 

kommer antagligen leda till ett ökat utbud av vita tjänster på marknaden. Samtidigt kommer det 

troligtvis fortfarande finnas de om bjuder ut sina tjänster svart på marknaden eftersom det 

fortfarande innebära att de slipper betala inkomstskatt. Individerna som fortfarande säljer 

tjänsten svart värderar den inkomst som de slipper skatta för högre än den trygghet som ett vitt 

jobb ger. Denna situation innebär att de som säljer tjänsterna vitt till viss mån måste konkurrera 

med dem som gör det svart. Detta tyder på att lönerna för de som utför tjänsterna vitt kommer 

att hamna på en låg nivå för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att konkurrera med den 

svarta arbetskraften. Om betalningsviljan för vita tjänster är högre än för svarta så kan dock detta 

leda till att konkurrens ändå kan uppkomma trots skillnader i pris. 

 

Sett i förhållande till Danmark är det troligt att det svarta arbetet kommer att minska. Kommer 

utvecklingen att bli densamma som efter införandet av ROT-avdraget så är det också troligt att 

den svarta arbetsmarknaden kommer att minska. En indikation på detta är ökningen av intäkterna 

(med en miljard kronor) från moms, arbetsgivaravgift och löneskatt till följd av ROT- avdraget.  



Pigornas återkomst?  Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

 49 

8 SLUTSATS 

I detta kapitel besvaras de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsens syfte. 

 

Vilka faktorer styr hushållens val mellan produktion och konsumtion av hushållstjänster? 

 

Vi har förklarat hur följande faktorer påverkar hushållens beslut om att köpa hushållsnära 

tjänster: 

 

• Arbetsuppdelningen i hemmet 

• Vem som har störst förhandlingsmakt i hushållet 

• Transaktionskostnader 

• Normer  

• Tillgängliga substitut  

• Alternativkostnad för tid 

• Alternativkostnad i pengar 

• Värdering av resultatet  

 

Alla dessa faktorer kan få en stor inverkan på hushållens val. Vi kan utifrån detta konstatera att 

mycket mer än bara priset påverkar hushållets beslut. 

 

Vad blir effekterna på hushållens efterfrågan vid ett införande av ett skatteavdrag på 

hushållsnära tjänster? 

 

Det är sannolikt så att efterfrågan på svarta tjänster minskar vid införandet av ett skatteavdrag. Vi 

visade tidigare att konsumtion av svarta tjänster ger upphov till höga transaktionskostnader. När 

priset på vita tjänster sjunker så finns det inte längre tillräckligt mycket som uppväger nackdelarna 

med svart konsumtion. Det är därför antagligen många som övergår till att konsumera vitt.  

 

Utav de faktorer som presenterades i ovanstående stycke är det endast alternativkostnaden i 

pengar som påverkas direkt vid införandet av ett skatteavdrag, övriga faktorer förblir 

oförändrade. Det är endast om övriga faktorer talar för konsumtion av hushållstjänster innan ett 

skatteavdrag införs som skatteavdraget får en avgörande betydelse. Är det från början mycket 

som talar för att det är lönsamt för ett hushåll att köpa hushållstjänster så är det troligt att 
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hushållet förändrar sitt beteende när tjänsten blir billigare. Beaktas alla relevanta faktorer är en 

ökning av efterfrågan inte lika självklar som när hänsyn endast tas till prisförändringen. 

 

Vad blir effekterna på arbetsmarknaden vid ett införande av ett skatteavdrag på 

hushållsnära tjänster? 

 

Det är högst sannolikt att de som idag arbetar svart inom hushållssektorn kommer övergå till att 

arbeta vitt vid ett införande av ett skatteavdrag. Eftersom normerna kring svart arbete förändras 

och för att erfarenheter från de nordiska grannländerna tyder på en minskning av svartarbetet. 

Hushållens minskade efterfrågan på svarta tjänster är också en bidragande orsak. 

 

De nya jobben kommer troligen att organiseras i städföretag eftersom detta innebär lägre 

transaktionskostnader och större flexibilitet för de anställda. Det är antagligen främst kvinnor 

som kommer att arbeta inom hushållssektorn. Detta grundat på humankapitalteorin och den 

höga sociala kostnaden, orsakad av samhällets normer, som männen får betala om de väljer att ta 

arbetena.  

 

Dessa effekter blir endast aktuella om nya jobb skapas på arbetsmarknaden. Många av de svarta 

jobben kommer med största sannolikhet att bli vita men för att helt nya jobb ska skapas så 

krävs det att hushållen ökar sin efterfrågan på tjänsterna, vilket inte är helt givet.  

 

I denna uppsats har ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster studerats utifrån ett perspektiv som 

allt för sällan aktualiseras i dagens debatt. Utifrån detta perspektiv är det inte lika säkert att 

hushållen förändrar sitt beteende vid ett införande av ett skatteavdrag och därmed är det inte 

heller säkert att önskvärda effekter uppnås på arbetsmarknaden. 
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9 VIDARE DISKUSSION 

I denna uppsats analyserar vi vilka andra faktorer, förutom kostnaden i pengar, som kan tänkas 

påverka hushålls konsumtion av tjänster. Det är dock även av intresse att veta hur svenska 

hushåll faktiskt uppfattar dessa faktorer och hur stor vikt som läggs vid de olika faktorerna. 

Vidare har vi visat att det finns både för- och nackdelar med att köpa hushållstjänster. För att 

verkligen kunna fastställa hur ett skatteavdrag påverkar hushållens efterfrågan är det viktigt att 

konstatera hur förutsättningarna för konsumtion av hushållstjänster ser ut i svenska hushåll idag. 

Genom en mer empirisk studie skulle dessa förhållanden kunna klargöras på ett bättre sätt. 

 

Under arbetet med denna uppsats har vi ställt oss frågan; är pigorna på väg tillbaka? Det är inte 

troligt att vi kommer ha ett likadant system som fanns förr men det är inte alls omöjligt att en ny 

sorts pigor är här för att stanna. Vad är det egentligen som skiljer den nya pigan från den gamla? 

Har både hushållen och tjänstesäljare idag andra anledningar till att köpa och bjuda ut tjänsterna 

än vad man hade förr i tiden? 
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