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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur sänkt RUT-och ROT-avdrag kan påverka sysselsättningen inom 

hushålls- och byggbranschen. Detta syfte har besvarats med utgångspunkt i teorier som 

beskriver vad och hur de eventuella effekterna kan uppstå för hushåll, företag och svart 

marknad. Hushållets effekter redogörs av Gary Beckers teori och Reuben Gronaus teori samt 

hushållens priskänslighet. Företagen beskrivs utifrån varumarknaden och faktormarknaden 

samt företagens priskänslighet. Den svarta marknaden diskuteras utifrån den rationella 

valhandlingsteorin. Resultatet visar att sänkt RUT- och ROT-avdrag troligtvis kommer att 

påverka sysselsättningen negativt inom hushålls- och byggbranschen. Effekterna på hushåll och 

företag inom byggbranschen blir större än hushållsbranschen på grund av att byggtjänster är 

mer priskänsligt eftersom efterfrågan är större. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: skatteavdrag, hushålls- och byggbransch, svart arbetsmarknad, 

sysselsättning. 



Abstract 

The essay examines how a lowered RUT- and ROT-deduction may affect the employment in 

the household industry and construction industry. The purpose has been answered on the basis 

of theories that describe what and how the possible effects can arise for household, companies 

and the black market. Household effects are described by Gary Becker’s theory and Reuben 

Gronau’s theory and consumer price sensitivity. The companies are described based on the 

goods market and factor market and companies price sensitivity. The black market is discussed 

from the rational choice theory. The results show that reduced RUT and ROT deduction will 

likely have a negative impact on employment in household industries and construction 

industries. The effects on household and companies in the construction industry will be greater 

than the household industry due to the construction services are more price sensitive because 

the demand is greater.  
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Kapitel 1 Inledning 
 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

I samband med regeringsskifte den 3 oktober 2014 från borgerlig till rödgrön regering, som 

består av Socialdemokraterna och miljöpartiet (Riksdagen, 2014), har diskussioner kring 

skattereduktioner för husarbete blossat upp. Skattereduktion för husarbete tillåter individer att 

få göra avdrag för arbetskostnad när de anlitar ett företag att utföra RUT- och ROT-arbete. 

ROT-arbete utförs av företag som är verksamma inom byggbranschen och deras tjänster 

omfattas av reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (Skatteverket, 2015). ROT-

avdraget infördes första gången 1993 som en tillfällig åtgärd att sänka arbetslösheten inom 

byggbranschen och avskaffades 1994. ROT-avdraget återinfördes sedan mellan åren 1996-1999 

och även år 2008 och sedan dess varit gällande (Riksdagens Revisorer, 2001). ROT-avdragets 

huvudsakliga syfte har under alla åren varit att stimulera efterfrågan på arbetskraft, sänka den 

höga arbetslösheten och att omvandla svart arbetskraft till vit inom byggbranschen. 

(Prop.2008/09:178). RUT-arbete utförs av företag som är verksamma inom hushållsbranschen 

och avser tjänster inom rengöring, underhåll och tvätt (Riksdagens Revisorer, 2001). RUT-

avdraget infördes 2007 (Hillblom, 2001, 17 november) och syftar till att öka efterfrågan på 

hushållstjänster, skapa jobb inom hushållsbranschen, omvandla svarta jobb till vita samt att 

underlätta för familjer i deras vardag (Motion: 2014/15:2362). 

Det har sedan första införandet av skattereduktionerna RUT och ROT förts hektiska 

diskussioner mellan Alliansen1, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om RUT- 

och ROT-avdragen. Alliansen och Rödgröna regeringen samt vänsterpartiet delar inte åsikter 

med varandra om RUT-och ROT-avdragens funktion som ett effektivt verktyg på den Svenska 

arbetsmarknaden. Anledningen till att diskussionen har blossats upp sedan regeringsskiftet är 

för att den Rödgröna regeringen vill reducera RUT-och ROT-avdragen. Orsaken är att det anses 

att ROT-avdraget har blivit mycket kostsamt för samhället och att RUT-avdraget använts till 

städning och rengöring utöver vardaglig karaktär. Rödgröna regeringen har därför kommit med 

ett förslag att RUT-avdragets tak ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr och ROT-avdragets 

subventionsgrad ska reduceras från 50 % till 30 %. Förslaget är planerat att bli gällande från 

januari 2016 (Regeringen, 2015).  

                                                           
1 Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet bildar tillsammans Alliansen 
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Eftersom att både RUT-och ROT-avdragen bland annat syftar till att öka efterfrågan på 

arbetskraft inom hushålls- och byggbranschen antas det att även sysselsättningen inom dessa 

branscher påverkas av RUT-och ROT-avdragen. 

 

Detta leder oss till följande frågeställning: 

Hur kommer sänkningen i RUT-och ROT-avdragen att påverka sysselsättningen inom 

hushålls och byggbranschen? 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är utvärdera vilka effekter som den rödgröna regeringens förslag om 

sänkt ROT- och RUT-avdrag kan få på sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen. 

 

1.3 Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka hur sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen 

på den Svenska arbetsmarknaden kan påverkas av sänkta RUT- och ROT-avdrag. Uppsatsen 

kommer därmed inte att utreda hur sysselsättningen utanför hushålls- och byggbranschen 

påverkas. Det kommer inte heller undersökas hur hushålls- och byggbranschen agerande vid 

sänkt RUT- och ROT-avdrag kan komma att påverka andra branscher. Vilka effekter som 

sänkningen kan ha på en svart marknad kommer att studeras i uppsatsen men inte vara i fokus.  

 

I uppsatsen kommer inte några egna beräkningar av elasticiteter att genomföras, utan tidigare 

forskning om hushållets och företagets priskänslighet vid en sänkning i RUT- och ROT-

avdragen kommer att tillämpas. Det som skiljer vår uppsats från tidigare studier och forskning 

om RUT- och ROT-avdragen är att den syftar till att undersöka hur den nuvarande regeringens 

sänkning av RUT från 50 000 kr till 25 000 kr och ROT från 50 % till 30 % påverkar 

sysselsättningen, vilket tidigare inte har undersökts.  
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1.4 Metod 
 

För att kunna undersöka hur sysselsättningen påverkas inom hushålls- och byggbranschen har 

vi valt att dela upp teoridelen och empiridelen i tre olika steg; hushåll, företag och svart 

marknad. Anledningen till att vi valt att tillämpa denna metod är för att vi vill kunna se 

kopplingen mellan hushållens beteende, företagens agerande och vilka effekter som det har på 

sysselsättningen samt vilka sidoeffekter det har på svarta marknaden. För att skapa förståelse 

för vilka effekter som sker teoretiskt används Gary Becker och Reuben Gronaus teorier om 

hushåll. Teorier om varu- och faktormarknaden tillämpas för att undersöka företagens agerande 

och rationella val teorin används för att utreda eventuella effekter på svarta marknaden. 

Information till uppsatsen har främst hämtats från tidigare forskning om RUT-och ROT-avdrag 

och från Skatteverket. 

 

En nackdel med att använda sig av vår metod är att modellen som vi skapat i teoridelen, och 

som sedan även används i empiridelen kommer endast att ta hänsyn till hur hushåll och företag 

påverkar sysselsättningen och eventuella effekter på svartmarknad. I vår modell beror 

företagens beteende endast på hushållens efterfråga på RUT- och ROT-arbete. Och antalet 

sysselsatta hos företagen inom hushålls- och-byggbranschen påverkas sedan av effekten från 

hushållen och företagens agerande vid sänkt RUT-och ROT-avdrag. Vår modell är anpassad 

efter att se effekteten på sysselsättningen, och därmed avspeglas inte eventuella händelseförlopp 

utanför detta i vår modell. Från början hade vi tänkt att ha en kvantitativ metod och samla in 

data via enkäter hos företag som är verksamma inom hushålls och byggbranschen, för att kunna 

undersöka sysselsättningseffekter vid sänkt RUT-och ROT. Dock på grund av tidsbrist och med 

risken att få vinklad information från enskilda företag då detta är ett högst aktuellt ämne i 

samband med att denna uppsats skrivs, valde vi istället att använda tidigare forskning om RUT- 

och ROT i vår studie, samt att bygga upp en egen modell som beskriver hur sysselsättningen 

inom hushålls- och byggbranschen påverkas av effekter från hushåll och företag. Vi tror att den 

metod som vi valt ska ge oss ett mer tillförlitligt resultat samt ge oss en generell överblick och 

förståelse för hur sysselsättningseffekterna inom hushålls- och byggbranschen eventuellt 

påverkas vid reducering av RUT-och ROT-avdragen. I studien har vi författare strävat efter att 

vara objektiva och att lägga våra egna åsikter åt sidan för att uppsatsen ska vara så värderingsfri 

som möjligt.  
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Det har även varit viktigt för oss att ha en öppen och neutral inställning eftersom att vårt ämne 

är dagsaktuellt och att informationen från media och tidigare forskning kan vara vinklad utefter 

individen som uttalar sig. Under skrivandets gång har vi vid ett flertal tillfällen fått försäkra oss 

att våra egna värderingar inte haft någon inverkan på resultatet.  

 

1.5 Förkortningar och begrepp 
 

 

ROT   ROT står för reparation, underhåll och tillbyggnad. 

Förkortningen används gällande begreppen ROT-

avdrag och ROT-arbete. 

 

 

RUT   RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. 

Förkortningen används gällande begreppen RUT-

avdrag och RUT-arbete. 

 

 

Husarbete   Är ett gemensamt namn för RUT- och ROT-arbete 

 

 

Hushållsbranschen Verksamhetsområdet för företag som utför arbete 

inom rengöring, underhåll och tvätt (RUT-arbete) 

 

 

Byggbranschen Verksamhetsområdet för företag som utför arbete 

inom reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad 

(ROT-arbete) 
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att innehålla följande kapitel: 

 

Kapitel 2 - Bakgrund 

Bakgrunden ger en ökad förståelse för RUT-och ROT-avdragens funktion samt en insikt i hur 

användandet av dessa har utvecklats över tid. Här redovisas också den nuvarande regeringens 

förslag om varför de vill sänka RUT- och ROT-avdraget.  

 

Kapital 3 - Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att belysa och redovisa grundläggande teorier om hur 

sysselsättningen påverkas av en sänkning av RUT- och ROT-avdragen. Här kommer olika 

teorier för hushåll, företag och svart marknad att tillämpas. Det kommer att förklaras hur hushåll 

och företag reagerar på sänkt RUT- och ROT-avdrag och vad det kan innebära för 

sysselsättningen inom hushålls och byggbranschen. 

 

Kapitel 4 - Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas forskning som har gjorts tidigare inom området RUT och ROT. 

Forskningen visar vilka effekter som skattereduktionerna hittills har haft med på efterfrågan på 

RUT- och ROT- arbete, sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen samt förekomsten 

av svart marknad. 

 

Kapitel 5 – Empiri & Diskussion 

I empirin undersöks det hur sysselsättningen inom hushålls-och byggbranschen kan påverkas 

när den rödgröna regeringens förslag om sänkningen i RUT- och ROT blir gällande. Här 

analyseras effekterna av en sänkning separat i de olika delarna hushåll, företag och sedan svart 

marknad, som i teoridelen. Resultaten som presenteras i empiri delen diskuteras. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta avslutande kapitel återkopplas studiens resultat som uppstod i de tidigare kapitlen, samt 

ges en rekommendation om framtida studier. 
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Kapitel 2 Bakgrund 
 

För att ge en ökad förståelse för RUT-och ROT-avdragen och deras utveckling ges en 

tillbakablick samt en redogörelse för vilka som använder sig av skattereduktionerna och hur 

dessa fungerar i praktiken. Därefter redovisas den rödgröna regeringens förslag samt tidigare 

forskning inom området RUT-och ROT-avdragen. 

 

2.1 ROT-avdrag 
 

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. (Motion 1993/94: Sk358). ROT-

avdraget infördes för första gången i Sverige 1993 och skulle användas som en tillfällig åtgärd 

under perioden 15 februari 1993 och den 31 december 1994 och skulle hjälpa till att få ner 

arbetslösheten inom byggbranschen. ROT-avdraget utgjorde då 30 % av totala arbetskostnaden 

för småhus och hyresfastigheter. Under året 1995 fanns inget ROT-avdrag, men det infördes på 

nytt den 15 april 1996 på grund av att arbetslösheten fortfarande ansågs vara allt för hög. ROT-

avdraget gällde nu också bostadsrätter. Ända fram till den 31 mars 1999 förlängdes ROT-

avdraget vid tillfällen, och tog sedan bort (Riksdagens Revisorer, 2001). Ett förslag från 

alliansregeringen när de var vid makten mellan åren 2006-2014 (Nya moderaterna, 2015) 

bidrog till att ROT-avdraget infördes på nytt. Skattereduktion för ROT-arbete blev gällande 30 

juni 2009, men skulle dock gälla ROT-arbeten som redan har utförts och betalats ut från den 8 

december 2008. Återinförandet av ROT-avdraget var att stimulera efterfrågan på arbetskraft 

hos byggsektorn, göra svart arbetskraft vit och minska antalet svartarbete inom byggbranschen. 

(Regeringen, 2009) 

 

Det är endast fysiska personer som kan göra ROT-avdrag, och därmed inga företag eftersom att 

de är juridiska personer. (Broberg & Svensson). Privatpersoner har rätt att nyttja ROT-avdrag 

och får göra avdrag för arbetskostnaden när de anlitar ett företag med F-skattsedel att genomföra 

reparation, underhåll, tillbyggnadstjänster. För att få göra ROT-avdrag så måste köparen vara 

minst 18 år vid beskattningsårets slut. Dessutom måste köparen vara obegränsat skatteskyldig 

under året för skatteuttag och haft arbetskostnad för ROT-arbete (Skatteverket, 2015). En 

privatperson kan i dagsläget få göra ROT-avdrag för 50 % av den totala arbetskostnaden, dock 

för maximalt 50 000 kr per person och år. ROT-avdraget är preliminärt fram tills 

inkomstdeklarationen för avdraget är beslutat om det fastställs. (Broberg & Svensson, 2011).  

 



7 
 

ROT-avdraget får göras när ROT-arbetet utföra i eller i närheten av egna bostaden som de bor 

i. Även när fritidsbostad eller en bostad som ägs av individen men som föräldrarna bor i. ROT-

avdraget gäller inte för att bygga ett helt nytt hus, och med nybyggt hus avses småhus där en 

fastighetsavgift inte har tagits ut för de första fem kalenderåren efter ett beräknat värde år.  För 

om- eller tillbyggnad som sker under de första fem åren som ett småhus är befriat från 

fastighetsavgift gäller inte ROT-avdrag. (Skatteverket, 2015) Exempel på ROT-arbete som ger 

rätt till RUT-avdrag är målning och tapetsering (Broberg & Svensson, 2011). 

  

2.2 RUT-avdrag 
 

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. (Motion 2003/04: Sk426). Införande 

av RUT-avdrag diskuterades i en politisk debatt i Sverige som inleddes den 18 juli 1993 och 

kom att kallas för Pigdebatten. Den svenska Anne-Marie Pålsson föreslog i pigdebatten att ett 

skatteavdrag för så kallade hushållsnära tjänster skulle införas. Politiker från Alliansen var 

positiva till förslaget och menade att RUT-avdraget skulle bidra till minskat svartarbete. Det 

var dock politiker från Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet som var negativa till 

förslaget. De trodde att det skulle öka klasskillnaderna i samhället. Skattereduktionen infördes 

2007 av Allians regeringen och är sedan dess gällande. (Hillblom, 2001) 

Det är endast fysiska personer som kan göra ROT-avdrag, och därmed inga företag eftersom att 

de är juridiska personer. (Broberg & Svensson). Privatpersoner har rätt att nyttja RUT-avdrag 

och göra avdrag för arbetskostnaden när de anlitar ett företag med F-skattsedel att genomföra 

en hushållsnära tjänst, rengöring, underhåll och tvätt. För att få göra RUT-avdrag så måste 

köparen vara minst 18 år vid beskattningsårets slut. Dessutom måste köparen vara obegränsat 

skatteskyldig under året för skatteuttag och haft arbetskostnad för RUT-arbete (Skatteverket, 

2015). En privatperson kan i dagsläget få göra RUT-avdrag för 50 % av den totala 

arbetskostnaden, dock för maximalt 50 000 kr per person och år. RUT-avdraget är preliminärt 

fram tills inkomstdeklarationen för avdraget är beslutat om det fastställs. (Broberg & Svensson, 

2011). Hushållsarbetet ska utföras i en bostad som individen bor i eller som används som ett 

fritidshus, alternativt att individens föräldrar bor i bostaden eller använder den som fritidshus. 

Den hushållsnära tjänsten som genomförs ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde. Exempel 

på RUT-arbete som ger rätt till RUT-avdrag är barnpassning, omsorgstjänster och städning 

(Skatteverket, 2015). 
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2.3 Fakturamodellen 

 

Den 1 juli 2009 infördes ett nytt system för RUT- och ROT-avdraget som heter 

fakturamodellen. Denna modell använder företag med F-skattsedel som säljer hushålls- och 

byggtjänster, RUT- och ROT-arbete. Fakturamodellen innebär att köparen betalar halva 

beloppet av den totala kostnaden till säljaren och den andra halvan begär företaget från 

Skatteverket. Men om Skatteverket bestämmer att inte betala ut det resterande beloppet till 

företaget då måste köparen betala hela beloppet. Avslaget från skatteverket kan bero på olika 

anledningar, till exempel att det utförda arbetet inte ger någon rätt till skattereduktion (Broberg 

& Svensson, 2011). 

2.4 Användandet av RUT-och ROT-avdragen 
 

ROT-avdraget har blivit starkt efterfrågad och har många användare, även användandet av 

RUT-avdraget har ökat, men dock inte lika mycket som ROT (Larsson., Tanaka, 2011). 

Statistiska centralbyrån har påvisat att under 2009 hade cirka 60 % av den svenska befolkningen 

som ägde en bostad eller ett fritidshus råd att utnyttja ROT-avdraget, men endast 15 % använde 

sig av avdraget. Däremot var det fler som gjorde ROT-avdrag av de som ägde småhus. 

Anledningen till varför inte många använder sig av ROT-avdrag i bostadsrätter är för att i en 

bostadsrätt gäller avdraget endast för arbete inne i bostaden. De delar av bostaden som 

bostadsrättsföreningen har ansvarighet för och åtgärdar kan inte avdraget utnyttjas till. 

Beroende på ålder, inkomst och ägande av bostad utgör om det är möjligt att utnyttja ROT-

avdraget, även kön är en viktig faktor då det har visat sig att det är fler män än kvinnor som tar 

del av avdraget (Statistiska Centralbyrån, 2011).  De som nyttjar RUT-avdraget mest är familjer 

med barn och ett par som har två barn använder avdraget mest. Under 2009 var det 

ensamstående föräldrar som hade mindre användning av avdraget och ensamboende kvinnor 

och män mellan åldern 20-64 år har minst användning. Men kvinnor som är över 65 år utnyttjar 

det mer än män som är över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2012).  

Nedans visas fyra diagram om antalet utförare och köpare för RUT- och ROT-avdragen. 

Diagrammen visar hur det skiljer sig i januari 2010 till januari 2015. Statistiken visar att sedan 

2010 är det många köpare som har utnyttjat avdragen och det har även medfört att fler företag 

har lyckats utföra mer arbeten varje år.  
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I figur 1 visas hur många ROT arbeten som genomfördes i januari 2010 till januari 2015 och 

resultatet visar att flera företag har lyckats utföra betydligt fler arbeten. Figur 2 illustrerar antalet 

ROT köpare sedan januari år 2010 till januari 2015 och resultat visar en ökning. I figur 3 ser vi 

antalet RUT arbeten som genomfördes och resultatet har ökat mer än det dubbla. Illustreringen 

i figur 4 visar antalet RUT köpare och även där har resultatet ökat. Det vi kan se här är att RUT- 

och ROT har medfört till ökade arbeten för företag och köpare.   

 

 

Figur 1: ROT Utförare 2010 - 2015 

Källa: Skatteverket (2015) 

 

 

Figur 2: ROT Köpare 2010 - 2015 

Källa: Skatteverket (2015) 
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Figur 3: RUT Utförare 2010 - 2015 

Källa: Skatteverket (2015) 

 

 

Figur 4: RUT Köpare 2010 - 2015 

Källa: Skatteverket (2015) 
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2.5 Den nuvarande regeringens förslag 
 

Från den 1 januari 2016 sänks taket för RUT-avdraget och subventionsgraden ROT-avdraget. 

Taket på RUT-avdraget kommer att sänkas för individer under 65 år från 50 000 kronor till 25 

000 kronor. Avdraget ska inte längre gälla för matlagning eller mer omfattande städarbete i 

form av inomhuspool rengöring (Ernst & Young AB, 2015). Den rödgröna regeringen har även 

valt att helt slopa läx-RUT och motiverar detta med att privatundervisning i hemmet av 

kvalificerad personal inte är kostnadseffektivt och att alla barn ska erbjudas läxhjälp. Förslaget 

om att slopa läx-RUT beräknar den rödgröna regeringen att det kommer stärka de offentliga 

finanserna med 15 miljoner kronor (Motion 2013/14:Fi308). RUT-avdraget ska nu inriktas på 

städning av en mer vardaglig karaktär. Sänkningen av taket för RUT-avdraget är även motiverat 

med fördelningspolitik då det anses vara med inriktas till genomsnittliga hushållsbehov hos 

hushållen (Ernst & Young AB, 2015). Finansminister Magdalena Andersson kommenterar 

beslutet om sänkt RUT-tak med att det inte ska vara möjlig att ha ett hembiträde anställt på 

heltid i hemmet (Motion 2014/15:2362).  

 

ROT-avdraget kommer också att förändras och planeras att sänkas från 50 % till 30 % av 

kostnaden för arbete (Swedbank, 2015). Regeringen vill sänka ROT-avdraget för att det blivit 

allt för kostsamt. Skatteverket uppskattar att de har betalat ut 17 miljarder kronor under 2014. 

I och med sänkningen av skattereduktionerna menar regeringen att det skulle leda till en 

stärkning av de offentliga finanserna och även öka skatteintäkterna med 5,77 miljarder kronor 

under 2016. De motiverar även sänkningen av subventionsgraden gällande ROT-avdraget med 

att den tidigare har legat på 30 % under 90-talet och början 00-talet (Ernst & Young AB, 2015). 

De intäkter som staten får in i samband med sänkt ROT-avdrag ska användas till att bygga 

bostäder istället (Norbergh, 2015, 24 mars). Politiker från Allianspartier tror dock att 

sänkningen av ROT-avdraget riskerar att gynna den svarta arbetsmarknaden för byggbranschen 

(Norbergh, 2015, 24 mars). Och ett sänkt RUT-avdrag kommer troligen leda till att den vita 

arbetsmarknaden och även sysselsättningen inom hushållsbranschen kommer att minska. 

(Motion 2014/15:2362) 

 

 

 

 

 



12 
 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som används i uppsatsen. Teoridelen är uppdelad i tre 

olika delar där hushåll, företag och svartmarknad redovisas var för sig. Teorierna syftar till 

att skapa förståelse för vilken effekt en sänkning i RUT-och ROT-avdragen kan ha på 

sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen. 

 

3.1 Översikt 
 

Här nedan illustreras en översiktsbild på hushåll, företag och svartmarknad. Utifrån dessa delar 

kommer vår teoridel att presenteras. Det som hushållen efterfrågar är hushåll- och byggtjänster 

från företagen. För att dessa företag ska kunna erbjuda hushållen olika tjänster så krävs arbetare 

med rätt kompetens. Företagen efterfrågar arbetskraft som sedan leder till att sysselsättningen 

inom hushåll- och byggbranschen ökar. Teorierna kommer att förklara vad det är som påverkar 

och hur det påverkar hushållens och företagens efterfråga.  

 

 
 

Figur 5: Hushåll, företag och sysselsättning 

3.2 Hushållen 
 

Här presenteras Gary Beckers och Reuben Gronaus teorier som beskriver hur hushållen väljer 

att nyttomaximera utifrån hushållsarbete och marknadsarbete. Dessa teorier förklarar vad det 

är som får individer att antingen köpa en tjänst från marknaden eller att göra det själv.  

 

3.2.1 Gary Beckers teori 
 

Enligt Gary Becker kan hushållen betraktas som en liten fabrik. Deras preferenser baseras på 

så kallade grundval, basvaror. Dessa kan till exempel vara måltider, boende, underhållning. 

Basvaror produceras av hushållen själva med hjälp av tid och insatser i form av halvfabrikat 

som är köpta på etablerade marknader (Nilsson & Wadeskog). Den inkomst som ett hushåll 
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erhåller vid försäljning av arbetskraft på marknaden avgör alternativkostnaden för den tid som 

ett hushåll använder i produktion för olika typer av tjänster.  

 

Hushållens produktionsverksamhet kan beskrivas med en produktionsfunktion som visar 

sambandet mellan hushållens tjänster och utbud av som en output och marknadsvaror och tid 

som input. Becker förklarar att det måste finnas tid för individen för att nyttan ska vara effektiv, 

om inte individen lägger ner tid för att tillaga sin måltid då är inte nyttan effektiv. Becker menar 

att konsumtion av varor och tjänster via marknadsarbete och hemarbete bidrar därmed inte med 

någon direkt nytta såvida inte hushållen lägger ner egen tid för att t.ex. producera måltider etc. 

Denna kombination kallas för “commodity” och ett exempel på det kan också vara 

barnvaktning. Becker har ut ifrån detta skapat en nyttofunktion: 

 

U = U(Z1, Z2, Z3… Zn)     (1) 

 

Där (U) står för nytta och antalet (Z) är “commodities” som konsumeras och desto fler (Z) en 

individ konsumerar, desto större blir nyttan för hushållet. Vi kan därmed ta fram en ekvation 

där (Z) är en funktion av hushållens tid (T), inkomst (I) och pris på olika marknadsvaror (X): 

 

Z = f (X, I, T)     (2) 

 

För att kunna nyttomaximera i ett hushåll där det finns fler individer som arbetar måste 

hushållsmedlemmarna bestämma sig om nyttan skall genereras från marknadsarbete eller 

hushållsarbete. Vilket alternativ som hushållet väljer att inrikta sig på har sin grund i deras 

komparativa fördelar. Den individ som är effektivast på att generera mest “commodities” 

genom marknadsarbete kommer att spendera sin tid där. Detta eftersom att denna individ kan 

konsumera mer på marknaden och den andra får då lägga sin tid på hushållsarbete istället. Men 

om det inte förekommer komparativa fördelar mellan hushållens individer så är det bättre att 

individerna ändå väljer att specialisera sig inom marknadsarbete och hushållsarbete. Det 

resulterar till att individerna kan förbättra deras kunskap inom respektive områden och valet 

om att göra producera själv eller köpa på marknaden beror på den som genererar mest 

“commodities”. Om resultatet visar att individen som specialiserar sig på hushållsarbete är mer 

effektiv än individen inom marknadsarbete, då är valet att producera själv det bättre alternativet.  
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Det är individernas marknadslön som bestämmer vem som är mest effektiv, ut efter den som 

har högst lön. (Becker, 1991). Becker menar att hushållens preferensfunktioner befinner sig i 

en stabil jämvikt när de benämns hushållsproducerade tjänster istället för varor som konsumeras 

på marknaden. Det är också bättre att analysera förändringar i hushållens produktionsfunktioner 

än att uttrycka det i hushållens preferensfunktioner. Detta innebär att nyttomaximering sker 

givet tre olika restriktioner i form av hushållsproduktionsfunktion, tidsrestriktion och en 

traditionell budgetrestriktion. Tidsrestrektion är den tid som spenderas i arbete på marknaden, 

fritid och produktion i hushållet samt konsumtion av producerade hushållstjänster. Traditionella 

budgetrestriktionen visar penninginkomsten vilket är lika med penningutgiften adderat med 

sparande. 

 

Baserat på detta innebär det att priserna på hushållsproducerade tjänster har två komponenter, 

direkta kostnader och tidskostnader. De direkta kostnaderna uppstår när individen handlar varor 

och tjänster på marknaden. Tidskostnad för en vara är lönen multiplicerat med tidsåtgången per 

enhet, för att producera varan i hushållet. Det innebär att om en individs lön i hushållet ökar så 

leder det till en substitution till nytta för arbete på marknaden. Det bidrar även till en substitution 

till kortare tidsintensiv konsumtion och hushållsproducerade tjänster. I sin teori har Becker gjort 

en avgränsning som går ut på att hemmaproducerade varor inte är substitut till de varor och 

tjänster som kan konsumeras på marknaden.  

 

Becker menar att hushållen köper insatsvaror på marknaden för att kunna tillverka 

hemmaproducerade varor och därmed inte varor och tjänster som kan anses som substitut eller 

komplement till det som produceras hemma. Om reallönen skulle öka kommer potentiella 

möjligheter till att ersätta arbetskraft med kapital i hushållsarbete skapas. Detta skulle leda till 

att hushållen anser att det är oekonomiskt att låta den ena individen i hushållet utföra all 

hushållskötsel själv (Becker, 1991). 

 

Beckers teori hjälper oss att förstå individers val av marknadsarbete och hushållsarbete. Vi kan 

koppla det till hur ett hushåll skulle göra sina val av att köpa RUT- och ROT-arbete eller att 

göra det själv. Även vad som skulle ändra individernas beteende och gå från hemarbete till 

marknadsarbete, och därmed köpa RUT- och- ROT-arbete istället för att göra det själv. Detta 

givet att varorna på marknaden och de hemmaproducerade inte är substitut.  
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3.2.2 Reuben Gronaus teori 
 

Gronaus modell har gjort en tillämpning av Gary Beckers modell, och i denna utvecklade 

modell vägs skillnaden fram av hemproduktion gentemot lönearbete. Gronau anser att en 

individ vill slippa hemproduktion och lönearbete och istället utnyttja någon som kan utföra 

deras arbete. Gronau anser att individen får mer tid till sådant som skänker välfärd om någon 

annan utför arbetet. Men konsumtionsaktiviteter som ger en individ välbefinnande, skulle hen 

inte tillåta någon annan att göra. En individ strävar efter att maximera mängden av 

“commodities”, (Z) som är en samling av hemproducerade (Xh) och marknadsköpta (Xm) varor 

och tjänster samt fritid (Tc) som hushållen konsumerar. För att nyttomaximera måste individen 

använda sin tid effektivt och hen är indifferent om det sker genom hemproduktion eller 

marknadsarbete. Gronau utgår från att hemarbete och arbete på marknaden är perfekta substitut 

gällande den nytta individen maximerar i varor. Den största skillnaden med Gronaus modell 

jämfört med Beckers är att i denna modell räknas fritid med som en faktor. Vi kan ta fram en 

nyttofunktion som visar hur stor mängden av commodities blir beroende på summan av den 

totala konsumtionen (X) och fritid: 

 

Z = Z (X,Tc)      (3) 
 

För att ett hushåll ska kunna producera i hushållet så görs det med hjälp av tid (Th). De varor 

och tjänster som hushållen handlar på marknaden kan betalas genom att individerna i hushållet 

arbetar mot lön (w) i ett visst antal timmar (Tw), eller en icke arbetsrelaterad inkomst (V) som 

ett hushåll kan försörja sig på.  

 

Här används reallönen (w/p), vilket är timlönen (w*Tw) som divideras med priset på 

marknadsköpta varor och tjänster (Xm), vilket visas nedan. 

 

(w/p) = w*Tw/Xm     (4) 

 

Priset på varan (Xm) beräknas genom att multiplicera lön (w) med antal timmar (Tw) och sedan 

addera annan icke relaterad inkomst (V): 

 

Xm = w*Tw + V     (5) 
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Den totala tiden (T) måste vara tillräcklig till lönearbete, hemarbete och fritid. Gronau anser att 

det är relevant att räkna med ett hushålls olika tidsanvändningar, detta eftersom ett hushålls 

fördelning av tidsanvändning mellan marknadsarbete (Tw), hushållsarbete (Th) och fritid (Tc) 

kan ha en koppling med löner, familj och andra faktorer. Tidsanvändningen i ett hushåll 

beräknas: 

 

T = Tw+Th+Tc     (6) 

 

 

Hushållens nyttomaximerande val illustreras grafiskt i figur 5. Produktionsfunktion (h-h’) 

förklarar hur mycket varor och tjänster (X) som kan nyttjas av hushållet om tiden ägnas åt 

hemproduktion. Reallönen som är lönarbetets avkastning anges av linjen (m-m’). Givet att 

hemproduktiviteten är högre än reallönen så kommer hushållet att välja att producera hemma. 

(Gronau, 1977). Hushållet kommer att övergå från hemarbete till marknadsarbete, när 

produktiviteten i hemarbete är lika med reallönen, vilket vi kan se i Punkt A. Den totala 

arbetstiden som består av marknadsarbete och hemarbete bestäms utefter varje enskild individs 

preferenser för varor och tjänster som kräver dessa tidsinsatser, relativt den tid som individen 

istället kunnat konsumera fritid för. Individens preferenser mellan varor och tjänster samt fritid 

illustreras med en indifferenskurva (I1). (Nilsson & Wadeskog, 1995). 

 

Gronaus tillämpning av Becker teori har vi valt att ha med för att skapa ytterligare förståelse 

för individers val, när fritid inkluderades som en faktor i modellen. Vi har nu fått ny tillämpbar 

information om hur individer gör nyttomaximerande val av marknadsarbete, hemarbete och 

fritid som perfekta substitut utefter sina preferenser och tidsbegränsning. Detta kan vi koppla 

till hushållens efterfråga på RUT- och ROT-arbete, om de väljer att utföra arbetet själv eller 

köpa tjänsten på marknaden. Även vad som kommer påverkar hushållen att övergå från det ena 

alternativet till det andra. 

 

Vi kan se det nyttomaximerande valet i jämvikten vid punkt B där indifferenskurvan (I1) 

tangerar linjen för reallön (m-m’). Där kan individen ägna (Tw) till att arbeta för löneinkomst, 

(Th) till att producera varor och tjänster hemma och (Tc) i tid till fritid. (Xh + Xm) visar hur 

mycket varor och tjänster som individen konsumerar totalt. (Nilsson & Wadeskog, 1995). 
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Figur 6: Hushållens nyttomaximerande val 

 

3.2.3 Hushållens priskänslighet 

 
Hur priskänsliga köparna är av en förändring i priset på hushålls- och byggtjänster beror på om 

de är villiga att betala priset för tjänsten eller inte. Om priset på tjänsten stiger och den antas 

vara substitut till en annan tjänst samt att köparna är priskänsliga kommer det leda till att 

köparna kommer att substituera bort den varan som priset stigit på och därmed köpa den 

billigare varan istället. Ett hushåll kan till exempel välja att städa eller renovera hushållet själv 

i stället för att anställa ett företag att göra det och utnyttja RUT- och ROT-avdragen. Det som 

dock påverkar om hushållet kan genomföra arbetet är om de innehar kunskapen att utföra ROT-

arbetet själv. 

 

3.3 Företag  
 

Nedan redovisas två olika marknader för företag, varumarknaden och faktormarknaden. Syftet 

med dessa två marknader är att beskriva hur efterfrågan på RUT- och ROT-arbete hos företag 

inom hushålls- och byggbranschen påverkar sysselsättningen. 
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3.3.1 Varumarknaden  
 

Marknaden som kännetecknas för RUT- och ROT-arbeten är fullständig konkurrens eftersom 

det finns många köpare och säljare på marknaden. Eftersom det råder fullständig konkurrens på 

varumarknaden så innebär det att företagen är pristagare. Företagen vinstmaximerar där priset 

för varan eller tjänsten är lika med marginalkostnaden (MC) för ytterligare en enhet, (MC=P). 

Hur detta kommer att påverka sysselsättningen beror på om priset på företagens tjänster ökar 

eller minskar. Efterfrågan på RUT- och ROT-arbete påverkas av hushållens priskänslighet och 

även om det finns nära substitut till tjänsterna. Om priset på RUT- och ROT-arbete stiger och 

med antagande om att hushållen är priskänsliga samt att det inte finns nära substitut till tjänsten 

kommer hushållen inte att fortsätta köpa tjänsten. Men om efterfrågan på tjänsten sjunker 

kommer det leda till att företagen får en mindre försäljning av deras RUT- och ROT-tjänster. 

Det som påverkar efterfrågan på tjänsten kan vara pris, inkomst, substitut och framtida 

förändringar i tjänsten eller priset (Lundmark, 2013). 

 

3.3.2 Faktormarknaden 
 

För att undersöka hur sysselsättningen minskas inom hushåll- och byggbranschen är det viktigt 

att se hur företagens efterfråga på arbetskraft förändras. Beroende på företagens efterfråga och 

antalet som är sysselsatta kan de beräkna hur stor kvantitet de har på tjänsterna. Efterfrågan på 

arbetskraft på faktormarknaden bestäms av de produktionsfaktorer som hushållen säljer i form 

av arbetskraft och kapital till företagen och får lön i utbyte.  

En viktig faktor för efterfrågan på arbetskraft är marginalproduktens värde av arbetskraft, 

(MRPL), och är den extra intäkt som ett företag tjänar av att använda ytterligare en arbetare. 

Men om företagen minskar deras efterfråga på arbetskraft så minskas även sysselsättningen 

inom hushåll- och byggbranschen. Företagen bestämmer den högsta lönenivån där den skär 

arbetskraftsefterfrågan, om företaget ökar lönenivån minskar företagets vinst. 

 

Det gäller eftersom att på faktormarknaden är företaget pristagare och arbetskraftsefterfrågan 

är lika med marginalproduktens värde (Lundmark, 2013). Om ett företag kan substituera bort 

arbetskraft mot till exempel kapital, beror det på om det är enkelt att ersätta de med varandra. 

Eftersom att RUT-och ROT-arbete är beroende av att en individ utför arbetet, är det svårt att 

ersätta det med kapital. Detta kommer bidra till att om företaget behöver göra sig av med 

arbetskraft på grund av en minskad efterfråga, blir effekten på sysselsättningen mindre än om 
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det varit lätt att byta bort arbetskraft mot kapital. Ett företags produktion funktion för en tjänst 

(Q) kan beräknas med hjälp av olika kombinationer av kapital (K) och arbetskraft (L). 

Funktionen visar den totala summan som kan produceras utifrån de givna variablerna 

(Nicholson & Snyder, 2008).   

 

Q = f (K, L)      (7) 

 

För att kunna härleda efterfrågan på arbetskraft måste vi veta företagets kostnadsminimering 

utifrån en produktionsfunktion. Det går att beräkna beroende på den producerade kvantiteten 

(Q), priset på arbetskraft (PL) och priset på kapital (PK). Därmed kan denna funktion tas fram. 

 

L = f (Q, PK, PL)     (8) 

 

Vi kan här nedan se en grafisk bild på faktormarknaden. Lönenivån kan inte påverka 

arbetskraftsutbudet, (Ls), vid en given lön och arbetskraftsefterfrågan, (Ld), visar hur mycket 

företaget kan betala ut i lön beroende på arbetskraftens storlek. Om lönen skulle öka till en ny 

nivå kan sysselsättningen minska på grund av att det är en ny skärningspunkt och det efterfrågas 

inte lika mycket arbetskraft. I punkten där arbetskraftsutbudet skär arbetskraftsefterfrågan över 

ifrån visar hur många anställda företaget ska ha för att vinstmaximera (Lundmark, 2013). 

 

 
 

Figur 7: Faktormarknaden  

Källa: Lundmark (2013) 
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3.3.3 Företagens priskänslighet 
 

Hur priskänsliga företagen är beror på om en förändring i priset på hushålls- och byggtjänster 

orsakar en förändring av utbudet (antalet tjänster). Om priset på en tjänst stiger kommer det 

leda till att företagen ökar försäljningen av deras tjänster och därmed ökar den utbjudna 

kvantiteten. Den utbjudna kvantitetens priskänslighet beror på hur stor förändringen är i priset. 

Företagens efterfråga på arbetskraft beror på hushållens efterfråga på RUT- och ROT-tjänster.  

 

Om hushållens efterfråga på tjänsterna minskar på grund av priset, då minskar företagens 

försäljning och efterfrågan på arbetskraft minskar också eftersom det råder en ny jämvikt på 

marknaden, lagen om efterfrågan gäller (Lundmark, 2013). Eftersom flera tjänster är svåra att 

ersätta så kan inte hushålls- och byggtjänster anses vara substitut från företagens perspektiv. 

Om vi antar att hushålls- och byggtjänster inte är substitut med hemarbete inom dessa områden 

som individerna gör själva, är det då inte möjligt att ersätta den ena med den andra. Det innebär 

att för byggtjänster är det svårt att ersätta till exempel ett arbete som en elektriker ska utföra 

och istället försöka göra det själv. Detta eftersom att individen i hushållet saknar kunskap som 

elektrikern har för att kunna genomföra arbetet. Gällande RUT-arbete kan det vara komplicerat 

att ersätta en tjänst i vissa fall, till exempel städhjälp till en äldre kvinna som inte själv har 

möjlighet att göra detta. Om tjänsten är enkel att ersätta beror på hur mycket eller hur ofta som 

ett hushåll anlitar företag till RUT-arbete. 

 

3.4 Förekomsten av svarta marknader 
 

I detta avsnitt diskuteras det faktum och företag står inför ett rationellt val, att verka inom den 

svarta marknaden eller inte. Svartarbete är att helt eller delvis inte betala skatt för sina 

inkomster. De företag som har svart arbetskraft betalar inte sociala avgifter för den anställde 

till staten. Detta innebär därmed en minskad inkomst för kommunerna och staten. Genom att 

använda sig av svartarbete skapar det otrygghet för både köparen och även för den anställde 

som utför arbetet, och det är olagligt att använda sig av svart arbetskraft 

(Ekobrottsmyndigheten, u.å). Individer och företag handskas dagligen med problemet att 

uppfylla sina behov och önskemål utifrån begränsade resurser samt att välja hur de ska spendera 

sina pengar och på vad.  
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För att förstå enskilda individers handlande används den rationella valhandlingsteorin. I teorin 

antas det att individerna har vissa preferenser och de har en uppfattning om hur samhället 

fungerar samt att de möter olika begränsningar i sitt handlande. Vidare förutsätts även att 

individerna fattar rationella beslut som baseras på deras uppfattningar och begränsningar. 

Individen kommer därefter att välja det alternativ som stämmer bäst överens med preferenserna 

(Östling, 2009). Enligt Kevin Morrell (2012) strävar individer efter att nyttomaximera sina 

vinster och minimera sina kostnader.  

 

Hushållen möter ett högre pris på RUT-och ROT-arbete nu när skattereduktionerna har sänkts. 

RUT-arbete är en tjänst som kan vara enkel att substituera bort i och med att de flesta individer 

är kapabla att själv kunna utföra tjänsten. Om priset på denna tjänst skulle öka, är hushållen 

troligtvis inte villiga att betala mer för att låta någon annan göra det. Dock spelar individens 

preferenser och inkomst roll i valet mellan att göra det själv och att låta någon annan göra det. 

ROT-arbete däremot är en tjänst som kan vara problematisk att kunna utföra själv på grund av 

kunskapskrav. Detta bidrar till att tjänsten kan vara svår att substituera bort. Om individen 

saknar kunskap för att kunna utföra tjänsten, anlitas någon annan för att genomföra arbetet. Vid 

en prisökning av denna själv skulle förmodligen individen köpa tjänsten ändå. 

 

Givet detta, om hushållen inte är villiga att betala priset för RUT-och ROT-arbete på den vita 

marknaden kan de överväga andra alternativ till att köpa tjänsterna. Om detta kopplas samman 

med den rationella valhandlingsteorin talar det för att individer själva väljer om de ska göra ett 

brott, om det skulle bidra till fördelar för en själv (Brottförebyggande rådet, 2010).  

Det innebär att hushållen och företagen kommer i och med detta att göra ett rationellt 

övervägande om fördelar och nackdelar med att köpa och sälja RUT- och ROT-arbete på en 

svart marknad till ett billigare pris. Givet att deras moral tillåter de att verkar på en svart 

marknad kommer företagen och individen att välja det alternativet om det gynnar dem. Om 

hushållen väljer att köpa svartarbete och att företagen går med på att genomföra arbetet svart, 

kommer det leda till att den del av arbetskraften som varit vit och synlig på marknaden blir nu 

i samband med svartarbete dold för marknaden och därmed kommer sysselsättningen se ut som 

att har minskat.  
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3.5 Sammanfattning av teori 
 

Enligt Beckers teori fungerar hushåll som en fabrik där deras produktionsverksamhet kan 

beskrivas med en produktionsfunktion som visar sambandet mellan hushållens tjänster i form 

av arbetskraft som en output och varor som köps på marknaden och tid som input. Hushåll med 

fler individer strävar efter att nyttomaximera “commodities”, och för att kunna göra detta måste 

de bestämma hur nyttan ska genereras, genom marknadsarbete eller genom hushållsarbete. Det 

är individernas komparativa fördelar i hushållsarbete och markandsarbete som avgör vad 

hushållet inriktar sig på och den individen som har högst marknadslön och är därmed effektivast 

på att generera “commodities” genom marknadsarbete kommer att göra det. Enligt Becker är 

varor som kan produceras i hushållet och varor på marknaden inte är substitut eller komplement. 

Om individerna i hushållens reallön skulle öka kommer de att se möjligheter i att byta ut 

arbetskraft med kapital i hushållsarbete, vilket skulle leda till att det blir oekonomiskt att endast 

låta ena individen utföra all skötsel i hushållet själv. 

 

Gronau har gjort en tillämpning av Beckers modell där han väger fram skillnaden av 

hemproduktion jämfört med lönarbete. Gronau har valt att ta hänsyn till en individs fritid till 

skillnad från Becker. Hemarbete och lönarbete är faktorer som en individ skulle kunna låta 

någon annan göra om det gynnar, men däremot vill en individ själv göra de aktiviteter som ger 

välfärd. Gronaus teori beskriver hur tidsanvändning och hushållsproduktion kan analyseras på 

individnivå där det strävas efter att maximera mängden ”commodity” som består av 

marknadsköpta och hemproducerade varor och tjänster samt fritid som konsumeras. I teorin 

anses det att hemarbete och arbete på marknaden är perfekta substitut och ger samma nytta i 

konsumtion för en individ. Om en vara eller tjänst konsumeras på marknaden eller om den 

producerar själv i hushållen är individen indifferent mot.  

En löneökning för individerna i hushållet skulle leda till att konsumtion av varor och tjänster 

på marknaden blir billigare på grund av att värdet i plånboken upplevs ha ökat. Därmed blir det 

mindre effektivt med hemproduktion för hushållet. Enligt både Becker och Gronaus teorier om 

hushållen kommer en förändring i inkomsten hos individerna att påverka deras beteende och 

även beslutsfattande för att uppnå maximal nytta. 

 

Individernas beteende och beslut kommer att påverka deras efterfråga på hushålls- och 

byggtjänster. Företagen kommer att känna av hushållens efterfråga och därefter kommer de att 

ta ställning till vad som sker. Det kan ändra företagets beteende och beslutfattande i utbud av 
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tjänster. Beroende på hur företaget väljer att bemöta förändringen av efterfrågan på deras 

tjänster kommer det att avgöra hur mycket företaget kan sälja på marknaden. Det kommer även 

att avgöra hur många anställda som företagen kan ha samt om de fortsätta att verka på 

marknaden eller måste lägga ner. I och med beteendeförändringarna och ett annorlunda 

beslutsfattande hos både företagen och individerna, kan det leda till att de hitta andra sätt att 

köpa och sälja hushålls- och byggtjänster till ett billigare pris. En olaglig svartmarknad för 

hushålls- och byggtjänster och svart arbetskraft öppnas upp som ett alternativ. Individer antas 

fatta rationella beslut som baseras på deras uppfattningar och begränsningar och kommer ut 

ifrån dessa att välja det alternativ som stämmer bäst överens med sina preferenser. Enligt 

rationella valhandlingsteorin väljer individer själva om de ska genomföra ett brott eller inte om 

det skulle leda till fördelar för en själv. 
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Kapitel 4 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen och förklarar hur 

RUT- och ROT-avdraget har påverkat sysselsättningen, hushåll och företag sedan införandet.  

 

4.1 Teoretiska och empiriska studier 

 

Här nedan förklaras olika studier som har genomförts av olika organisationer och myndigheter 

om RUT- och ROT-avdragets effekter i samhället. Intervjuer och enkätundersökningar har 

genomförts för att analysera och besvara köparnas priskänslighet, hur hushåll och företag har 

påverkats av avdragen, hur svartarbete har påverkats samt vilka som använder sig mest av RUT 

och ROT och vad det kan innebära framöver.  

 

Information om vilka i samhället som har gynnats av skattereformerna har SCB påvisat med 

statistik som visar att de individer som har använt sig av RUT-avdraget år 2009 är den största 

andelen över 85 år och mellan 75-84 år. Det framkommer också att individer som har en hög 

inkomst tar ut en större nytta av avdraget (Statistiska Centralbyrån, 2012).  

 

Det har visat sig att ROT-avdraget har en större effekt än vad regeringen förväntade sig, det vill 

säga att fler valt att genomföra byggtjänster. Men finanspolitiskarådet anser att denna 

skattereduktion inte är permanent eftersom att många har nyttjat reduktionen på grund av 

konjunkturskäl. Slutsatsen om de teoretiska resonemangen för ROT-avdraget är inte lika starka 

som RUT-avdraget eftersom ROT-avdraget kan vändas beroende på konjunkturen 

(Finanspolitiskarådet, 2010). Skattereduktioner bidrar med samhällsekonomiska effekter för 

hushållsnäratjänster, därför att marknadsarbete är beskattat men det är inte hushållsnäratjänster. 

Om tjänster som kan konsumeras på marknaden är nära substitut till hushållsarbete så är det 

samhällsekonomiskt effektivt. Det innebär att det finns starkare incitament för RUT-avdrag 

eftersom hushållen kan utföra arbeten i form av städning själva. Byggnadstjänster är betydligt 

mycket svårare att utföra själv som hushåll eftersom det kräver kunskap inom olika områden 

för att kunna utföra arbetet som krävs i tjänsten. Detta leder till att incitament för ROT-avdrag 

är svagare (Finanspolitiskarådet, 2010). 
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Skatteverket (2011) genomförde en intervjuundersökning för att analysera köparnas 

priskänslighet gällande ROT- och RUT-avdraget. Syftet med intervjun var att analysera hur 

köparna skulle reagera om ROT-avdraget sänktes eller om det slopades. Det som är mest 

priskänsligt är efterfrågan på målning och tapetsering och minst priskänsligt är el/VA. Totalt 

hade 56 % av köparna enligt egen utsago köpt lika mycket vitt arbete vid en slopning av ROT-

avdraget. En fråga som även ställdes till de som besvarade undersökningen var om de skulle 

köpa mindre vitt arbete eller inte köpa alls och vad deras alternativkostnad blir. Resultaten blev 

olika men ett av svarsalternativen var att “utföra det svart” och därmed har det beräknats fram 

hur mycket svartarbete som hade köpts om ROT-avdraget inte existerade. Resultatet blev 44 

000 svarta arbeten vilket innebär totalt 2,6 miljoner svarta arbetstimmar. 

 

RUT-avdragets priskänslighet på köparna analyserades för att se hur köparna skulle agera vid 

en minskning eller slopning. I undersökningen frågades hushållen om de hade valt att köpa 

tjänsten om RUT-avdraget reduceras eller om den slopas helt. Resultatet för städtjänster blev 

att de flesta tänker fortsätta att köpa vitt vid en minskning men vid en slopning är det en 

majoritet som svarade att de tänkt sluta köpa då. Här ställdes även frågan om vad köparnas 

alternativkostnad blir om RUT-avdraget slopas helt. Mer än 80 % svarade att de skulle utföra 

arbetet själv (Skatteverket, 2011). 

 

Riksdagens revisorer genomförde en enkät-undersökning för att analysera om ROT-avdraget 

har resulterat till att fler tjänster genomförts samt hur sysselsättningen har förändrats från svart 

till vit arbetskraft. Enkäten skickades ut till småhusägare och hyreshus i Stockholms län som 

nyttjade ROT-avdraget under taxeringsåret 1999. Urvalet var totalt 431 småhusägare och 431 

privata hyresägare och 80 % av småhusägarna och 76 % av hyreshusägarna besvarade 

enkätundersökningen. Enkäten skickades också ut till ett fåtal hantverkare i Stockholms län för 

att få kännedom om deras åsikt kring bland annat svartarbete. Resultatet från de småhusägarna 

visade att majoriteten tycker att ROT-avdraget inte har haft en stor påverkan eller ingen 

påverkan alls. De privata hyresägarna svarade däremot mer positivt men även där anses det att 

ROT-avdraget inte har en stor relevans för att påverka den svarta marknaden. Antalet 

hantverkare som besvarade enkäten var 225 stycken och deras åsikt var att efter ROT-avdraget 

upphördes så har efterfrågan på svartarbete ökat (Riksdagens Revisorer, 2001). 
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Företagarna (2009) har genomfört en enkät studie från hösten 2009 och där har det framkommit 

att ROT-avdraget har haft en positiv inverkan för att omvandla svarta jobb till vita. I de största 

och minsta företagen på marknaden har cirka 90 % respektive 70 % svarat att ROT har minskat 

svartarbete. ROT-avdraget har även förbättrat personalstyrkan i flera företag med nästan en 

femtedel. Enkätundersökningen påvisar att många arbeten har räddats och nya har skapats med 

hjälp av ROT-avdraget. Inom bygg och installation finns det cirka 60 000 företag och cirka 45 

000 företag har genomfört bygg- och hushållstjänster under det andra halvåret av 2009 med 

stöd av ROT-avdraget. 

 

En marknadsundersökning från Almega visar att antal hushåll som köper hushållstjänster har 

ökat från 125 000 i december 2007 till 306 000 i juni 2009. Från och med den 1 juli 2009 till 

och med oktober var det cirka 47 700 hushåll som tog del av RUT-avdraget, men under det hela 

andra halvåret så var det cirka 119 000 hushåll. Almegas beräkningar visar att RUT-avdraget 

har lyckats skapa ytterligare 7300 arbeten (Företagarna, 2009). 

 

Effekterna av ROT- och RUT-avdraget har också beräknas med hjälp av Skatteverkets 

utbetalningar för att undersöka om det har bidragit till fler jobb. Det har då framkommit att en 

utbetalning av ROT är cirka 3,7 miljarder SEK under perioden juli - december 2009, och för 

hela 2009 beräknades summan uppgå till 7 miljarder SEK. Utbetalningarna för RUT-avdraget 

uppgick till 305 miljoner SEK från juli - december 2009 och marknadens omsättning var 

beräknad att uppgå till cirka 600 miljoner SEK. Därmed har ROT- och RUT-avdragen gynnat 

marknaden med att skapa ytterligare cirka 12 000 nya jobb och det kommer att öka 

(Företagarna, 2009). 

 

4.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att RUT- och ROT-avdraget har påverkat sysselsättningen positivt. Det 

som kan utläsas från tidigare forsknings resultat är att fler jobb möjligheter har skapats och det 

har medfört till att företagen har kunnat genomföra flera uppdrag. Undersökningarna som har 

gjorts förklarar tydligt att sedan införandet av RUT- och ROT-avdraget har en majoritet av 

företagen kunnat anställa fler arbetare. Antalet hushåll som har nyttjat avdragen har ökat med 

tiden och beräknas fortsätta öka.  
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Köparnas priskänslighet till ett minskat avdrag eller en slopning visar att det hade blivit negativ 

effekt eftersom att flera hushåll skulle välja att utföra arbetet själva eller välja svartarbete. Detta 

innebär att både hushåll och företag är starkt beroende av RUT- och ROT-avdragen.  

 

4.3 Tidigare forsknings relevans för vår uppsats 

 

Tidigare forskning är relevant eftersom de resultat som lyfts fram kan användas i vår uppsats 

för att få förståelse för vilka effekter som RUT- och ROT-avdragen har bidragit med hittills. 

Detta anses hjälpa oss att vidare kunna skapa förståelse för hur en sänkning av dessa 

skattereduktioner kan påverka sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen. Dock är 

metoden som används i tidigare forskning inte användbar i vår uppsats, eftersom att det i denna 

uppsats inte kommer att genomföras en egen insamling av data genom en kvantitativ eller 

kvalitativ metod, som tillämpas i tidigare forskning. Eftersom de undersökningar som 

genomförts i tidigare forskningar inte är dagsaktuell så anses det vara viktigt att ta hänsyn till 

det. Resultaten som presenteras kan därmed vara mindre relevanta idag eftersom marknaden 

förändras över tid.  

 

Finanspolitiska rådet påpekade att ROT-avdraget anses vara mindre effektivt som ett permanent 

avdrag, eftersom införandet av avdraget beror på konjunkturläget. Det finns därför en anledning 

att undersöka om ROT-avdraget ska finnas kvar idag eller om det skall slopas, beroende på vad 

konjunkturen visar. Skatteverkets analys som talar för köparnas priskänslighet kan vara 

annorlunda idag eftersom att studien är genomförd för cirka fyra år sedan. Dessutom är siffrorna 

från studien som Riksdagens revisorer genomförde inte lika aktuella idag eftersom studien är 

från år 2001 och undersökningen genomfördes endast i Stockholms län och inte i hela Sverige, 

vilket vi kommer att beakta. Det är också viktigt att vi är kritiska till dessa 

organisationer/myndigheter eftersom resultaten som de har angivit kan riktas till politiska 

ändamål, risk för lobbying.  
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Kapitel 5 Empiri & Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det empiriska materialet som samlats in från tidigare 

litteratur, undersökningar som är utförda av myndigheter och organisationer samt teorier om 

hur hushåll och företag påverkas av efterfrågan och priskänslighet. Skattereduktionerna, RUT-

och ROT-avdragen kommer att redovisas separat och innehåller delarna, hushåll, företag och 

svart marknad. Empirin kommer att redovisa hur de olika aktörerna kan påverkas och agera 

ut i från en sänkning i skattereduktionerna. Även vilka effekter de kan ha på den svarta 

marknaden för hushålls- och byggtjänster visas här. 

 

5.1 ROT-avdrag  
 

Här redovisas hur en sänkning av ROT-avdraget från 50 % subventions grad till 30 % påverkar 

hushåll, företag och svart marknad.  

 

5.1.1 Hushåll  
 

Enligt Beckers teori så kan en sänkning av ROT-avdraget innebära att hushållen ändrar sin åsikt 

om vad som är mest lönsamt för dom gällande valet mellan marknadsarbete och hemarbete. För 

att hushållens inkomst ska kunna täcka marknadspriset för ROT-arbete, behöver 

hushållsmedlemmarna välja marknadsarbete som bidrar med lön istället för hemarbete. 

Eftersom det är individernas marknadslön som avgör vad som är effektivast. Hushållen behöver 

fundera på om det är värt att välja ROT-arbete eller alternativkostnaden, vilket kan vara 

svartarbete och att utföra arbetet själv. Svartarbete medför risker och för att utföra arbetet själv 

krävs kompetens. Om hushållens inkomst skulle öka behöver det inte innebära att hushållen 

väljer ROT-arbete, men beroende på hur mycket inkomsten ökar kan det finnas möjligheter till 

att ersätta ROT-arbete. Dock för att ett hushåll ska kunna välja en av alternativkostnaderna 

måste det tillföras tid. 

 

Utgår vi från Gronau innebär en sänkning av ROT-avdraget att hushållen måste betala en större 

summa av deras inkomst. Beroende på inkomst och hushållens produktion går det att avgöra 

vad som är lämpligast. Ett sänkt ROT-avdrag leder till att reallönen kan antas vara mindre än 

hemarbete. Eftersom att summan blir större för hushållen så måste de kolla över deras 

alternativkostnad, som vi nämnde tidigare kan det vara svartarbete och att utföra arbetet själv. 

Men fritid som är en viktig faktor för hushållen måste också hänsyn tas till, beroende på hur 

lång en individs arbetstid är avgör hur mycket tid det går åt till fritid.  
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Skatteverket (2011) analyserade köparnas priskänslighet vid en sänkning av ROT-avdraget 

eller slopning. Undersökningen visade att målning och tapetsering är mest priskänsligt. Mindre 

än hälften av de som besvarade undersökningen hade varit villiga att betala för samma tjänst 

vid en minskning av avdraget till 25 %, och cirka en tredjedel kan tänka sig att köpa lika mycket 

vid en slopning av ROT-avdraget. Det som är minst priskänsligt var el/VA och 79 % väljer att 

betala en minskning av avdraget till 25 % och 73 % kan tänka sig att köpa lika mycket vid fullt 

pris. Alternativkostnaden för köparna visade att 21 % svarade att de skulle utföra arbetet själv, 

9 % väljer att ta hjälp av vänner och släktingar och 6 % utför arbetet svart.  

 

Enligt dessa resultat från Skatteverket är vi kritiska mot eftersom resultaten är från 2011 och 

det är möjligt att dessa siffror har förändrats på senaste tiden. Dessutom framgår det inte hur 

många som har intervjuats. Beroende på hur dessa siffror förändras med tiden kan det avgöra 

hur hushållen väljer att köpa ROT-tjänster vid en sänkt subventionsgrad från 50 % till 30 %. Vi 

är även kritiska mot dessa resultat eftersom ROT-tjänster har ökat varje år sedan 2010 som vi 

har påvisat i tidigare figurer. Men om hänsyn tas till de givna resultaten från Skatteverket så är 

de troligt att efterfrågan på vissa ROT-tjänster sjunker mer än andra.  

Hushållen måste besluta om det är värt att välja ROT-arbete eller försöka hitta ett substitut, 

vilket är svårt i detta fall då vem som helst inte har kompetensen. För att hushållen ska kunna 

möta ROT-avdragets sänkning måste lönen för hushållsmedlemmarna öka och det kan innebära 

att hushållen kan bli villiga att köpa ROT-tjänster. Och om hushållen inte hinner att maximera 

sin nytta av fritid på grund av arbetstiden, alternativet att utföra arbetet själv blir därmed svårt. 

Men om inkomsten ökar kan det också innebära att hushållen inte väljer ROT-arbete. Det kan 

endast avgöras beroende på hur priskänsligt hushållet förefaller. Priskänsligheten blir därmed 

en faktor som påverkar hur mycket fritid hushållet har råd att spendera efter avdragets 

minskning.   

 

5.1.2 Företag 
 

En minskad subventionsgrad påverkar företagens intäkter och vinst, eftersom hushållen 

troligtvis inte är lika villiga att betala en högre summa. Eftersom hushållen anser att priset för 

en byggtjänst är dyr så blir företagen tvungna att sänka deras pris för att kunna sänka 

marginalkostnaden. Hushållens efterfråga på tjänsterna kan med sannolikhet sjunka och det 
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resulterar till att företagen måste minska på deras försäljning av byggtjänsterna. Företagens 

intäkt och vinst blir lägre på grund av att minskningen på byggtjänsterna innebär en minskad 

produktionsnivå. Eftersom hushållens priskänslighet är en viktig faktor så måste företagen 

försöka matcha deras pris på tjänsterna med efterfrågan. Om det inte finns några substitut på 

marknaden kan hushållen sluta att köpa tjänsterna från företagen därför att deras inkomst inte 

kan möta priset. Den totala effekten för företagen innebär att vinsten minskar på grund av att 

priset är lägre och företagen möter en ny marginalkostnad och det leder till minska intäkt. Detta 

inträffar eftersom att företagen inte kan producera samma kvantitet av en tjänst och har inte råd 

med en lika stark arbetskraft.  

 

På faktormarknaden för byggbranschen blir effekten att om företagen måste sänka priset på 

byggtjänsterna kan det eventuellt leda till att arbetskraftsefterfrågan minskar och 

marginalproduktens värde av arbetskraft (MRPL) också. Eftersom att försäljningen av deras 

byggtjänster har minskat och de genererar inte längre den extra intäkten av att använda 

ytterligare en arbetare i tjänst. Det resulterar till att företagens kostnader är höga och måste 

minskas och det leder till antalet anställda också behöver minskas, sysselsättningen minskar på 

grund av att inte lika många är sysselsatta. Det blir svårt för företagen att substituera bort 

arbetskraft mot kapital då byggbranschen är beroende av arbetare som kan utföra tjänsterna. 

Detta leder till att kurvan för marginalproduktens värde av arbetskraft som är lika med 

arbetskraftsefterfrågan skiftar åt vänster och storleken på arbetskraft minskar, ny jämvikt. På 

grund av att arbetskraftsefterfrågan har minskat leder det till färre arbetare som är sysselsatta 

och därmed minskar sysselsättningen inom byggbranschen.  

 

Svenskt Näringsliv förklarar att en sänkning av ROT-avdraget troligtvis kan påverka företagen 

negativt. ROT-avdraget anses ha skapat fler jobb och de flesta inom hantverks- och 

byggföretag. Efterfrågan på hantverkare har varit hög sedan införandet av ROT och många 

hantverkare har fått möjligheten att arbeta lagligt. Svenskt Näringsliv anser att en bättre lösning 

hade varit att regeringen minskar på regleringen istället, eftersom att det påverkar till dyrare 

bostadsbyggande. Regleringen har resulterat till att utbud och efterfråga inte är i jämvikt och 

marknaden kan försämras om ROT-avdraget sänks och det är möjligt att antalet hantverkare 

minskas (Svenskt Näringsliv, 2015). 

 

Från ett företagsperspektiv har sänkningen i ROT-avdraget skapat stor oro för framtiden hos 

företag som erbjuder ROT-arbeten. Det kan innebära att en hel del små företag inom branschen 
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blir tvungna att läggas ner när regeringens förslag blir gällande. Efterfrågan på ROT-arbete har 

ökat sedan regeringen annonserade ut förslaget om en sänkning. Företag känner redan nu av en 

förändring av efterfrågan på deras ROT-arbeten. Antalet förfrågningar om ROT-arbete per dag 

har varit högre än vad det har varit på en månad innan förslaget (EFENDIĆ, 2015). 

 

5.1.3 Svart marknad 

 

De företagen som blir mest påverkade kan möjligtvis öppna upp för mer svartarbete och inte 

betala sociala avgifter till staten. För hushållen innebär svartarbete att de inte får en garanti på 

att resultatet blir bra, för företagen innebär det en risk av att erbjuda svartarbete eftersom det är 

olagligt och det kan skapa konsekvenser för företagen och arbetarna. Om priset på ROT-arbete 

ökar för hushållen och de inte har råd, eller saknar kompetens till att utföra arbetet själv, 

svartarbete blir troligtvis den enda alternativkostnaden. Svartarbete för byggbranschen kan leda 

till sämre sysselsättning på grund av olaglig arbetskraft, arbetslöshet och svår konkurrens för 

företag mot den svarta marknaden. Företagen som måste minska på deras arbetskraft kan 

eventuellt resultera till att arbetare blir arbetslösa och det blir svårare för de att hitta ett nytt 

jobb inom byggbranschen.  

 

Den rationella valhandlingsteorin förklarar att individer väljer det alternativet som uppfyller 

deras preferenser. I och med det måste hushållen tänka över om svart arbetskraft är det bästa 

alternativet, eftersom det är ett billigare alternativ. Konkurrensen blir hårdare för företagen på 

den vita marknaden och det blir svårare för de små företagen att stanna kvar på marknaden. På 

lång sikt kan det möjligtvis leda till att företagens alternativ blir att välja mellan att gå i konkurs 

eller byta till den svarta marknaden. Företagens åsikter om ROT-avdraget tyder på att det finns 

en risk för ökat svartarbete, lägre sysselsättning och ökad osäkerhet på arbetsmarknaden. De 

tror att det blir en minskad försäljning av deras tjänster och därmed måste de minska på arbetare. 

Storleken på antalet jobb kan troligtvis fortfarande genomföras men i så fall blir alternativet 

svartarbete för köparna. Det finns även en risk att antalet privata jobb för företagen minskar och 

att konkurrensen mot den svarta marknaden kan öka (Svenskt Näringsliv, 2015). 

 

5.2 RUT-avdrag 

 

Här redovisas hur en sänkning av RUT-avdragets tak från 50000 kronor till 25000 kronor 

påverkar hushåll, företag och svart marknad.  
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5.2.1 Hushåll  
 

När regeringens förslag om ett sänkt RUT- avdraget blir gällande kan de hushåll som gör avdrag 

över taket på 25 000 kr uppleva att det är dyrare att köpa hushållstjänster. Detta eftersom att de 

nu inte får göra avdrag för lika stor summa som innan, utan endast för hälften så mycket. 

Hushållet kan i och med detta uppleva att värdet i deras plånböcker har minskat, vilket innebär 

en större kostnad för dem att anlita ett företag som gör RUT- arbetet. Beroende på vilket 

inkomst som hushållet har, hur priskänsliga de är samt hur mycket RUT-arbete som de köper 

kommer att spela in för hur mycket de påverkas av sänkningen. RUT-arbete antas vara ett 

substitut till att hushållen utför RUT-arbetet själv, eftersom att de flesta individer innehar 

kunskapen för att utföra de tjänster som RUT-arbete innebär. Hushållen anses därmed vara 

priskänsliga, vilket kan skapa en beteendeförändring hos dem om priset på RUT-arbete 

förändras. Dock är det många av hushållen som köper RUT-arbete som tar hjälp varannan vecka 

med städning för att lyckas få ihop livspusslet. Istället för att lägga tid på att göra det själv, så 

tar hushåll hjälp av en extra hand när det är i behov av det. De anlitar därmed inte företag inom 

hushållsbranschen att göra detta dagligen. (Hemfrid AB, u.å)  

 

I en intervjuundersökning som skatteverket har genomfört har de frågat individer hur det skulle 

agera om RUT-avdraget sänktes till en subventionsgrad på 25 % med ett maximalt tak på 50 000 

kr samt om RUT-avdraget slopades helt. Resultatet med en sänkt subventionsgrad visade att 43 

% skulle köpa lika mycket RUT-arbete vitt, 30 % att de skulle köpa mindre RUT-arbete och 26 

% angav skulle sluta köpa RUT-arbete. Resultatet på om RUT-avdraget istället slopas visade 

att 26 % fortfarande tänkt att köpa lika mycket vitt, 19 % att de skulle köpa mindre RUT-arbete 

och 55 % att det sluta köpa RUT-arbete.  

 

Dock är författarna kritiska mot skatteverkets resultat eftersom att det inte framgår i deras 

intervjuundersökning för hur många som har deltagit i den. Individernas sanningsenlighet i 

deras svarande på frågorna ifrågasätts, då individernas vid intervjutillfället av någon anledning 

inte valt att svara ärligt på frågorna. Men om detta antas stämma kan en sänkning i RUT-

avdraget leda till beteendeförändringar hos individerna i hushållen, vilket kan leda till att de 

väljer att köpa RUT-arbete svart istället för vitt. Givet detta kan en sänkning i RUT-avdraget 

leda till att efterfrågan på RUT-arbete minskar. De hushåll som köper RUT-arbete och 

överstiger skattereduktionen på 25 000 kr, kan i och med sänkningen minska sin konsumtion 

av RUT-arbete till det nya maximala taket. Det kan vara så att hushåll inte längre har råd att 
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konsumera lika mängd av RUT-arbete som de gjorde när RUT-taket befann sig på 50 000 kr. 

Dock kommer troligen minskningen av efterfrågan på RUT-arbete inte att bli stor. Detta 

eftersom att många hushåll köper RUT-arbete någon gång ibland när behovet finns. Det kan 

göra att de inte uppnår den nya maximala gränsen på RUT-avdraget på 25 000 kr.   

 

5.2.2 Företag  
 

Givet att hushållens efterfråga på RUT-arbete inte minskar markant, kan det leda till att 

företagen som är verksamma inom hushållsbranschen inte känner av minskningen speciellt 

mycket. En minskad efterfråga kan dock innebära att företaget får minskade intäkter, vilket 

även kan påverka hur många anställda som företaget behöver för att möta den nya efterfrågan 

på deras tjänster. Givet detta påverkas marginalproduktens värde av arbetskraft, (MRPL) som 

kommer att skifta inåt. Detta eftersom att den extra intäkt som ett företag tjänar på att använda 

ytterligare en arbetare har sjunkit och det kan nu anses vara ineffektivt att anställa ytterligare 

en individ. Företaget kan nu istället behöva göra sig av med den del av arbetskraften som inte 

lägre behövs för att göra de RUT-arbeten. Och om detta sker så kommer sysselsättningen inom 

RUT-branschen kommer att sjunka. Hos företag inom hushållsbranschen som använder sig av 

RUT-avdrag kan känna av sänkningen, men det beror på hur mycket efterfrågan för deras 

köpare förändras samt hur stort företaget är.  

 

Givet att företagets köpare minskar sin konsumtion av RUT-arbete och att företaget är litet kan 

det leda till att de får lägga ner sin verksamhet på längre sikt. Sänkningen kan även minimera 

incitamenten för att starta nya företag inom denna sektor. På grund av att det inte finns 

kännedom om företagens priskänslighet för en sänkt efterfråga och eftersom att varje enskild 

företag hanterar situationer till sin egen fördel så kan resultatet inte redovisa hur stor en 

eventuell sänkning av sysselsättningen inom hushållsbranschen skulle vara vid en sänkning av 

RUT-avdraget.  

 

5.2.3 Svart marknad 

 

I och med att hushållens efterfrågan på RUT-arbete antas sjunka kan en svart marknad uppstå 

som en sidoeffekt, där hushåll och företag gör ett rationellt val att köpa och sälja RUT-arbete 

olagligt. Om en individ väljer att köpa RUT-arbete svart eller inte bestäms av en individs 

preferenser samt av vilken uppfattning som hen har om hur samhället fungerar. Individen 

kommer ut ifrån detta att välja de alternativ som gynnar sig själv mest (Östling, 2009).  Det 
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alternativet som väljs kommer att vara det som maximerar individens vinster och minskar 

kostnaderna (Morrell, 2012). Så om det skulle vara billigare för ett hushåll skulle de välja att 

köpa RUT-arbete på en svartmarknad och därmed göra ett ekobrott (Brottförebyggande rådet, 

2010). De hushåll som skulle välja att köpa svartarbete och företag som väljer att sälja 

svartatjänster samt de individer som är svartarbetskraft hos företagen lever i osäkerhet på den 

svarta marknaden. Om företag väljer att verka på en svart marknad, kan det i sin tur att påverka 

de företag som verkar inom samma bransch negativt, som väljer att sälja sina tjänster vitt. Detta 

eftersom att det uppstår en konkurrens situation mellan företagen som säljer tjänsterna billigare 

på den svarta marknaden och mellan de som säljer de svart på marknaden. Företagen som väljer 

att sälja tjänsterna vitt, kan bli utkonkurrerade av företagen på svarta marknaden. Detta kan leda 

till en minskad sysselsättning inom hushållsbranschen. En anledning till att företag väljer att 

vända sig till en svart marknad för att sälja sina RUT-tjänster kan vara för de inte längre har råd 

att vara verksamma på en vit marknad. På den svarta marknaden finns möjligheten att sälja 

RUT-arbete till ett billigare pris. Denna del av arbetskraften som arbetar i företaget kan i och 

med detta vara osynlig för marknaden och därmed kan det bidra till att det se ut som en 

minskning i sysselsättningen inom hushållsbranschen.  

 

Skatteverket (2011) har genomfört en intervjuundersökning som visar att 11 % kan tänka sig 

att köpa RUT-arbete svart istället för att göra det själv om RUT-avdraget slopas. Givet detta så 

kan det finnas individer som ser svartköp som en lösning på sänkt RUT-avdrag. Dock 

ifrågasätts det av författarna om intervjupersonerna har svarat sanningsenligt, eftersom att 

handel på en svart marknad kan vara känsligt område att svara på frågor om. I och med detta är 

effekten på den svarta marknaden svår att bedöma och det går därmed inte i resultatet att säga 

hur stor effekten kan bli om RUT-avdraget sänkt. 

 

 

5.3 Sammanfattning av empiri 
 

Efterfrågan på ROT-arbete kommer troligen att sjunka i och med sänkt ROT-avdrag, vilket kan 

påverka sysselsättningen inom byggbranschen. Efterfrågan på RUT-arbete kan också sjunka, 

men inte med lika mycket som ROT. Detta kan bidra till att effekterna på sysselsättningen inom 

hushållsbranschen inte heller blir lika stora som inom byggbranschen. Vi kan se i figur 7 nedan 

att blir det ett större skift i (MRPL) för ROT-avdraget än för RUT-avdraget.  
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Figur 8: Effekter på faktormarknaden av sänkt RUT- och ROT-avdrag 
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Kapitel 6 Slutsatser 
 

 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera vilka effekter som den rödgröna regeringens förslag om 

sänkt ROT- och RUT-avdrag kan få på sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen. En 

sänkning i skattereduktionerna RUT och ROT kommer givet vår modell i teorin leda till att 

hushållens efterfråga på RUT- och ROT-arbete kommer att minska hos hushållen. Däremot tror 

vi inte att minskningen av efterfrågan på RUT-arbete kommer bli stor eftersom att det 

förmodligen fortfarande finns hushåll som är i behov av samt villiga att konsumera 

hushållstjänster trots förändringen. Det kommer troligtvis även finnas individer som ibland 

kommer efterfråga hushållstjänster istället för att lägga sin egen tid på att göra det själv.  

Den minskning av efterfrågan som troligen kommer märkas av, är de hushåll som innan 

sänkningen av RUT-avdrag konsumerar RUT-arbete över den årliga kostnaden som avdrag 

kommer att få göras för, och som därmed inte längre är villiga att konsumera hushållstjänster 

över det som dom får göra avdrag för. Även hushåll som är priskänsliga och istället väljer att 

göra det helt själva kan bidra till en minskad efterfråga samt de individer som använt sig av 

LÄX-RUT men som inte längre kommer kunna nyttja tjänsten när den försvinner helt. 

Företagen som verkar på marknaden kan känna av en minskad efterfråga på RUT-arbete från 

de hushåll som i samband med sänkningen av RUT-avdraget eventuellt väljer att minska sin 

konsumtion av hushållstjänster eller helt slutat konsumera hushållstjänster. Detta kan leda till 

att de behöver ta hänsyn till och anpassa sig efter situationen utefter deras förutsättningar.  

Givet den minskade efterfrågan kan det bidra till att företaget behöver minska sin arbetskraft, 

eftersom att det innebär en högre kostnad för företagen att ha anställda som inte har något jobb 

att utföra. Detta kommer då att leda till att sysselsättningen inom hushållsbranschen sjunker. 

Dock saknas kännedom om hur stor effekten på sysselsättningen kan bli. De hushåll och företag 

som däremot väljer att verka på en svartmarknad för att köpa och sälja RUT-arbete, kan påverka 

efterfrågan och även sysselsättningen inom hushållsbranschen. Detta eftersom att det som sker 

på den svarta marknaden troligen inte redovisas och därmed är inte synligt på den vita 

marknaden. På grund av detta så kan det finnas effekter gällande efterfrågan på RUT-arbete 

och sysselsättningen inom hushållsbranschen som inte märks av i och med detta problem. Det 

kan därför se ut som att efterfrågan på RUT-arbete och sysselsättningen inom 

hushållsbranschen har minskat mer än den egentligen har, vilket är missvisande.  
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En sänkning av ROT-avdraget kommer troligen leda till att efterfrågan på ROT-arbete minskar. 

Detta eftersom att det kommer bli dyrare att köpa byggtjänster vilket kan bidra till att hushåll 

som inte har råd eller är villiga att betala en högre summa för byggtjänster, minskar sin 

konsumtion eller helt sluta köpa byggtjänster. Om efterfrågan på ROT-arbete minskar så kan 

det leda till att företagen behöver minska antalet anställda och därmed sjunker sysselsättningen 

inom byggbranschen. Dock hur stor effekten kan bli på sysselsättningen inom byggbranschen 

har vi inte fått kännedom om i uppsatsen. Vidare kan en minskad efterfråga och sysselsättning 

leda till att företag och hushåll istället väljer att verka på en svart marknad där det troligen är 

billigare arbetskraft och tjänster att köpa än på den vita marknaden, dock så finns det stora 

risker. En ökning på den svarta marknaden kan leda till att den vita marknaden får en stark 

konkurrens och att företag inom byggbranschen får det svårt att konkurrera vilket kan innebära 

konkurs. Givet att det sker en förändring i sysselsättningen inom hushålls- och byggbranschen 

kommer det troligen att bli en större effekt gällande ROT då både hushåll och företag är mer 

priskänsliga samt att det inte finns några nära substitut till ROT-arbete. Hushållen kan sakna 

den kompetens som företagen har för att utföra byggtjänsterna. Om ROT-avdraget sänks så kan 

det innebära att hushåll inte längre har råd eller är villiga att konsumera lika mycket byggtjänster 

som innan sänkningen.  

 

Våra förhoppningar är att resultaten i denna uppsats bidrar till framtida forskning med att ge en 

överblick för vad som kan ske med hushållen, företag och svartmarknad vid en sänkning av 

RUT- och ROT-avdragen inom hushålls- och byggbranschen. I fortsatt forskning om RUT- och 

ROT-avdragen skulle vara intressant är att beräkna fram elasticiteter som visar hur priskänsliga 

både hushåll och företag är för en sänkning. Detta eftersom att det troligtvis skulle visa hur stor 

effekten på efterfrågan, sysselsättningen och svarta marknaden faktiskt blir, vilket vi inte får 

fram i vårt resultat i denna uppsats. Det skulle också vara spännande om framtida studier 

undersöker om det eventuellt behövs ett permanent RUT- och ROT-avdrag. Tidigare i 

uppsatsen nämnde vi att det finns starkare skäl att göra RUT till ett permanent avdrag eftersom 

det anses vara samhällsekonomiskt effektivt. För ROT finns det inte lika starka incitament 

eftersom det är svårt att hitta substitut. Det vore därför även intressant om det forskades om vad 

som kan förbättras med ROT-avdraget för att det ska bli samhällsekonomiskt effektivt.  
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