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Stora skillnader i ekonomisk integration

● Integrationen på den svenska arbetsmarknaden går särskilt långsamt för 

kvinnor med flyktingbakgrund. 

● Enligt SOU 2012:69 är andelen som fortfarande inte har haft ett arbete 

efter fem år i Sverige 

– 45—50% för kvinnor med flyktingbakgrund

– 20—25% för män med flyktingbakgrund 

● … och 20% bland kvinnor som är anhöriginvandrare, men som saknar 

flyktingbakgrund.



Subventionera enkla jobb som en lösning?

● Om skillnader på arbetsmarknaden beror av bristande efterfrågan…

● Använd skattemedel för att subventionera nya, permanent lågbetalda jobb 

(Finanspolitiska rådet 2017, 2018, AER 2017, 2018).

● Städning är det enskilt största enkla jobbet på den svenska 

arbetsmarknaden. Det har låga krav på utbildning och språkkunskaper, 

samt är kvinnligt kodat.

● Rutavdrag är en subvention som kan tänkas snedvrida efterfrågan på 

arbete till fördel för kvinnor med kort utbildning och flyktingbakgrund. 



Tre lovande empiriska observationer

● År 2016 gick 83 procent av rutavdraget till hemstädning (Skatteverket.se). 

● Användandet av har ökat snabbt över tid (figur 1).

● Vid införandet i Juni 2007 föll priset på hemstädning med hela 

subventionen (figur 2).



Figur 1. Rutavdrag per månad (t.v); antal användare (t.h.). 

Källa: Skatteverket.se



Källa: Riksbanken

Figur 2. Procentuell förändring av priset på hemstädning 
jämfört med samma månad föregående år. 



Metod

● Jämför rutbranschens demografiska sammansättning med den i andra 

branscher. 

● Om rutavdraget snedvridit sysselsättningen till fördel för kvinnor med kort 

utbildning och/eller kvinnor med flyktingbakgrund, borde vi se större 

andelar av dessa grupper i rutbranshen än i jämförelsebranscherna. 

● Visa grafer som jämför de sysselsatta i rutbranschen jämfört med de 

sysselsatta inom lokalvård (exkl. rutföretag), restaurang, hemtjänst och 

privat sektor som helhet. 



Vilka företag ingår i “rutbranschen”?

● Hemstädning har ingen branschkod i svenska registerdata. 

● Ringa in rutbranschen genom att summera årliga rutavdrag och jämföra 

med företagets totala försäljningsvolym.

● Två definitioner:

1. Rutnishat (rutavdrag finansierar mer än 20% av verksamheten)

2. Starkt rutnishat (rutavdrag finansierar mer än 50% av verksamheten)

● Rutnishade företag står gemensamt för >80% av de totala rutavdragen, 

starkt rutnishade står för >60%.

● De allra flesta företagen i rutbranschen är små, enskilda 

näringsverksamheter (>75%) eller handelsbolag (10%).



Kategorisering av de sysselsatta

● Företagen i rutbranschen ger många människor relativt små utbetalningar. 

Avgränsa de sysselsatta genom inkomsttrösklar:

1. Begränsad anställning, årsinkomst > en månadslön för ett enkelt jobb.

2. Etablerad, årsinkomst > sex månadslöner för ett enkelt jobb.

3. Heltid, årsinkomst > tolv månadslöner för ett enkelt jobb.

● År 2015 fanns… 

– 13 000 etablerade i rutnishade företag, 8 000 i starkt rutnischade.

– 4 000 heltider i rutnischade företag, och 2 500 heltider i starkt 
rutnishade företag. 



Kön, utbildning och flyktingbakgrund

● Mät kort utbildning som max grundskola (ej gymnasieexamen)

● Kategorisera kvinnors bakgrund som

– flyktingbakgrund 

– född utanför Europa, utan flyktingbakgrund

– född inom Europa, utan flyktingbakgrund

– född i Sverige 

● År 2015 hade 7,3% av kvinnor 18-65 år flyktingbakgrund. 



Figur 4. Andel kortutbildade män och kvinnor per 
sysselsättningsgrad och bransch, 2015.



Figur 5. Andelen kvinnor per bakgrund, bransch  och 
sysselsättningsgrad, 2015. 



Figur 7. Jämförelse av demografisk bakgrund för kvinnor som är 
företagare eller anställda i rutbranschen, 2015.



Slutord

● En stor majoritet av företagen i rutbranschen är småföretag. 

● Inkomsterna från sysselsättning i rutsubventionerade företag är ofta låga.

● Andelen sysselsatta med kort utbildning är något högre än i privat sektor i 

genomsnitt, men lägre än inom övrig lokalvård. 

● Trots ”best case” är andelen kvinnor med flyktingbakgrund nära 

genomsnittet i privat sektor och betydligt lägre än övrig lokalvård och 

hemtjänst.

● Sysselsättningen i rutbranschen är snarare riktad mot kvinnor födda inom 

EU28 och som saknar flyktingbakgrund. 



Skattesystemets utveckling 

2006-2015 

Del II 

Fördjupad analys av rot- och rutavdrag, investeringssparkonto 

och delägare i fåmansbolag ur ett jämställdhetsperspektiv

Skatteverkets rapport 2018

Ylva Moberg, Skatteverket

Forum Jämställdhet, Luleå, 2019. 



Rot- och rutavdrag (skattereduktion för hushållsarbete)

Bakgrund: 

• Rutavdraget infördes 1 juli 2007 

• Utvidgades till rot: 1 juli 2009 

– retroaktivt från 8 dec 2008

• Fakturamodellen infördes 1 juli 2009

• 50 % av arbetskostnaden, max 50 000 per år och person för rot & rut tillsammans. 

• Avdrag får göras mot inkomstskatt samt fastighetsskatt/avgift. 

• Får överföras mellan makar för att utnyttja bådas avdragsutrymme.

• 1 jan 2016: Rot minskat från 50 % till 30 %. Rut minskat från 50 000 till 25 000.



Antal personer som använde rot- eller rutavdrag (köpare) samt statens 

utgifter åren 2007-2015

• Totala belopp 2015: 23 miljarder, varav rot 20 miljarder och rut 3 miljarder. 



Fler kvinnor använder rut, fler män använder rot

Antal kvinnor och män som gjorde 

rutavdrag under åren 2007-2015

Antal kvinnor och män som gjorde rotavdrag under åren 

2009-2015.



Andel som använde rot- eller rutavdrag (köpare) åren 2007-2015

2015: 

- 22 % av alla män och 19 % av alla kvinnor över 18 år använde rot- eller rutavdrag

- 6 % av män och 9,5 % av kvinnor över 18 år använde RUT-avdrag

- 18 % av män och 12 % av kvinnor över 18 år använde ROT-avdrag



Lika stora genomsnittliga avdrag bland kvinnor och män

Genomsnittligt avdrag 2007-2015:

• ROT: ca 15 000 kronor per år

• RUT: ca 5 000 kronor per år 



Fördelning av totala avdragsbelopp

Fördelningen av totalt RUT-

avdragsbelopp bland kvinnor och män 

2009-2015.

Fördelningen av totalt ROT-avdragsbelopp bland kvinnor 

och män 2009-2015.



Kvinnor och män gör lika stora avdrag och köper samma typ av tjänster



Antalet kvinnor och män som gjorde rot- respektive rutavdrag, samt 

den totala summan avdrag (angett i miljoner kronor)



Andel som gör RUT- respektive ROT-avdrag över ålder under perioden 2009-2015

RUT vanligast bland äldre, ROT vanligast i åldern 40-70. 



Uppdelat på kön: 

- Rutavdraget används mest bland kvinnor över 70 år. 

- Rotavdraget används som mest av män i åldern 65-70. 

Andel som gör RUT- respektive ROT-avdrag över ålder under perioden 2009-2015



Inkomstfördelning: De som gör rot- och rutavdrag har högre inkomster

Andelen (procent) kvinnor och män som gör RUT-avdrag (vänster) respektive ROT-

avdrag (höger) inom olika inkomstdeciler år 2015. 

Rut Rot



Att få barn påverkar användning av rot- och rutavdrag

• Andelen som gör rot- och rutavdrag minskar året efter att man fått barn, men 

ökar sedan. 

• Andelen som använder rot- och rutavdrag stiger med antal barn, upp till tre 

barn. 

• En större andel ensamstående än samboendekvinnor med barn använder rot.

• En större andel ensamstående än samboende män med barn använder rut.



Sammanfattning

• Både kvinnor och män använder rot mer.  

– Rotavdrag stod för 20 av 23 miljarder av totala avdragsbeloppen. 

• Fler kvinnor använder rut

– Rutavdraget används som mest av kvinnor över 70 år och kvinnor med barn och 

höga inkomster. 

• Fler män använder rot

– Rotavdraget används som mest av män mellan 65-70 år

• Kvinnor och män med högre inkomster använder avdragen mer. 

• Unga och låginkomsttagare använder avdragen minst. 

• Inga könsskillnader bland de som köper: 

– Kvinnor och män köper samma sorts rot- och ruttjänster och gör lika stor avdrag om 

de köper. 


