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Förord  
 
Det är med denna kandidatuppsats som vi avslutar våra tre års studier i rättsvetenskap vid 
Karlstads Universitet. Dessa tre år har bringat glädje i form av nya vänskaper men också har 
vår uthållighet och beslutsamhet satts på prov och därmed vill vi tacka Karlstads Universitet 
för den kunskap och den utveckling vi tar med oss här ifrån.  
   Vi vill först rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Olsson som har trott på oss i vårt 
val av att kombinera genusrättsvetenskap och skatterätt. Men också för den vägledning och 
värdefulla synpunkter han har gett oss under arbetets gång. 
   Vi vill även uttrycka en tacksamhet till familj och vänner som under dessa år har stöttat oss 
och trott på oss när vi själva inte har. Ett tack ska även riktas till de som har hjälpt oss genom 
arbetets gång i form av korrekturläsning och feedback.  
   Till sist vill vi tacka varandra som från år 1 har skrivit nästan alla inlämningar tillsammans 
och haft ett gott samarbete genom dessa år.  
 
Tack för oss! 
 
 

Elin Rodin & Felicia Schwartz 
                                                                                                      Karlstad den 28 maj 2019 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Sammanfattning 
 
Förutom det betalda arbetet som utförs har de flesta människor arbeten att utföra i hemmet. 
Dessa benämns som obetalt arbete, eller hushållstjänster, då de inte genererar någon 
ersättning för det arbete som utförts. I samhället historiskt sett var det länge kvinnan som 
utförde det obetalda arbetet i hemmet medan mannen hade det betalda arbetet. I takt med att 
efterfrågan på hushållshjälp ökade och för att kvinnor skulle kunna kombinera betalt arbete 
med hushållssysslor och på så sätt komma ut i arbetslivet infördes år 2007 att hushållstjänster 
skulle kunna köpas med möjlighet till skattereducering, vilket kom att kallas RUT-avdrag. 
Idag finns förutom RUT-avdrag även det s.k. ROT-avdraget. Skillnaden blev att 
skattereduceringen breddades och att man nu även kan få avdrag för bland annat reparation 
och underhåll av ägd bostad.  
   Från det att bestämmelserna gällande RUT- och ROT-avdragen stadgades i lag (2007:246) 
om skattereduktion för hushållsarbete tills dess att lagen upphävdes och bestämmelserna nu 
går att finna i 67 kap. 13-b §§ Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har vissa ändringar skett. 
Bland annat har lagstiftaren valt att i lagtext benämna vissa yrken som omfattas av RUT-
avdraget som enklare. Av statistik som framtagits av Statistiska centralbyrån, SCB, visas det 
tydligt på att dessa yrken domineras av kvinnor.  
   Det är av intresse att utifrån bestämmelserna om RUT- och ROT-avdragen se problemet ur 
ett genusperspektiv och föra en analys av huruvida språket och valet av benämning på arbeten 
i lagtext är förenligt med ett jämställdhetsperspektiv.  
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1 Inledning 
Under uppsatsens första kapitel kommer vi att benämna de problem vi ser med dagens 
utformning av paragraferna som reglerar RUT- och ROT-avdragen. Vi kommer ge en 
förklaring till varför vi anser att det finns brister i utformningen utifrån ett genusperspektiv 
samt vilka frågeställningar vi utgår från för att belysa dessa problem. Utöver detta kommer vi 
förklara våra tankar kring avgränsningen samt metoden vi har använt under uppsatsens 
gång.  

1.1 Problemanalys och ämnesval 
Städning, matlagning eller omhändertagande av sin gamla mamma och pappa är självklara 
sysslor i en del personers vardag, dvs. att utöver sitt betalda arbete även komma hem från en 
arbetsdag och fortsätta hålla igång med sysslor hemma. Dessa typer av sysslor benämns ofta 
som obetalt arbete, dvs. att utöver sitt betalda arbete även ha arbete att göra i hemmet, vilket 
är ett arbete som kan vara väl så tungt men inte generera någon ersättning. 
   Obetalt hemarbete är något som ur samhällets perspektiv länge betraktats som oviktigt och 
länge var uppdelningen mellan betalt och icke betalt arbete mellan män och kvinnor klart 
tydlig. Lönearbete var för män, och hemarbete var för kvinnor. Uppdelningen började senare 
mer successivt att luckras upp och ett nytt maktsystem infördes mellan män och kvinnor. 
Acceptansen för kvinnor på arbetsmarknaden ökade mer och mer och som en reaktion på 
detta ökade efterfrågan av hushållshjälp.1 Utvecklingen från det att kvinnan kom ut på 
arbetsmarknaden till dagens samhälle har visats medföra en hel del krav på människor. Att 
vara framgångsrik i sin karriär, ha en aktiv livsstil och ha tid för familjen är något som i 
nutidens samhälle har blivit en del i att få ihop det numera s.k. livspusslet. Framförallt kan det 
upplevas att det är kvinnor som ska kombinera arbete med hushållssysslor som att tvätta, laga 
mat, städa m.m. Att införa ett RUT-avdrag som innebär att hushållstjänster kan köpas till ett 
reducerat pris menar Karin Halldén och Anders Stenberg kan ses som en lättnad för kvinnor 
för att få ihop livspusslet.2 Att få ihop vardagen är även något som centerpartisterna Birgitta 
Carlsson och Annika Qarlsson diskuterade i en motion om att ett RUT-avdrag skulle införas 
år 2003. De menade att kvinnor har ett tryck av upplevda måsten som bidrar till en känsla av 
att man inte klarar av vardagen och får en försämrad livskvalite.3  
   Att kvinnan ska ta hand om hemmet och mannen arbeta är enligt vår mening i dagens 
samhälle en förlegad bild av hur en familj ska vara och fungera, men att det är kvinnor som i 
större utsträckning är den som tar mer tid till hushållsarbete jämfört med mannen är dock 
fortfarande något som förekommer.4 En väg att gå för att motverka detta har varit att införa ett 
avdrag för hushållsnära tjänster, bland annat för att försöka öka andelen kvinnor i arbete och 
minska dess tid i hemmet. Denna jämställdhetsdebatt motiverades då som en 
jämställdhetsreform.5 Trots att införandet av RUT- och ROT-avdrag ska verka för 
jämställdhet mellan män och kvinnor kan vi dock fortfarande se en snedfördelning mellan 
kvinnor och män vad gäller både nyttjande och arbetsfördelningen i de olika arbeten som 
omfattas av avdragen.6  

                                                
1 Platzer, E., Från folkhem till karriärhushåll; Den nya husliga arbetsdelningen, s.15f.  
2 Nationalekonomiska Föreningen, Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud? (okänt datum).  
3 Sveriges Riksdag, Avdrag för hushållsnära tjänster samt för reparation, om- och tillbyggnad, 2003-10-15. 
4 Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män. 2018; Grönlund, Emma, Kvinnor gör fortfarande mest 
hemma, SVT nyheter, 2018-02-20.  
5 Skatteverket, Skattesystemets utveckling 2006-2015 Del II, 2018-06-21. 
6 Lagrådsremiss: Förändringar av husavdraget (2015-05-28), s. 27. 
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   Jämställdhet är något som samhället mer och mer strävar mot, delvis genom att införa 
jämställdhetsreformer men även genom en folklig kamp. I och med detta ser vi en stor vikt i 
att påpeka och lyfta fram de eventuella brister som fortfarande förekommer i vårt 
rättssamhälle. I och med införandet av RUT- och ROT-avdragen har vi kanske kommit en bra 
bit på väg i jämställdhetssträvan men vi ser fortfarande brister i hur lagstiftaren valt att 
utforma lagtexten och att detta kanske inte stämmer överens med den strävan mot 
jämställdhet vi ser idag. Exempelvis kan man få intryck av att lagstiftaren vinklat de 
hushållstjänster som utförs av de kvinnodominerade yrken på ett negativt sätt jämfört med de 
mansdominerade yrkena. En fråga man kan ställa sig är varför lagstiftaren i 67 kap 13 § 
Inkomstskattelagen, IL, valt att benämna städning och flyttstädning som är kvinnodominerade 
yrken som enklare städarbete i lagtexten. Vad man däremot kan se är att de arbeten som är 
mansdominerade i RUT-avdraget, it-tjänster, trädgårdsarbete m.m. inte är benämnt i lagtexten 
som enklare  arbeten.  Även de mansdominerade arbeten som VVS, bygg, måleri m.m. som 
framgår av 67 kap 13a-b §§ IL är arbeten som inte benämns i lagtext med att de ska vara 
enklare arbeten. Detta väcker en fråga hos oss och vi blir nyfikna på vad motiven bakom 
dessa ordalydelser kan vara. Finns det skäl till att benämna de olika arbeten på olika sätt? eller 
finns det andra syften med att skilja ordalydelsen på de kvinnodominerade från de 
mansdominerade arbeten på detta sätt? Det är framförallt benämningen enklare arbete denna 
uppsats fokuserar på, men även forskning runt huruvida RUT- och ROT-avdraget eventuellt 
bör ses över mer noggrant ur ett genusperspektiv.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Det primära syftet vi har med uppsatsen är att utreda och lyfta fram om lagstiftningen 
gällande hushållsnära tjänster behöver förändras utifrån ett genusperspektiv. Detta på basis av 
att det idag finns en samhällelig jämställdhetssträvan mot likabehandling och neutralitet i 
lagstiftningen och att utformningen av bestämmelserna gällande RUT- och ROT-avdraget 
enligt vår mening inte kan anses uppfylla de krav på jämställdhet som finns idag. I vårt syfte 
med uppsatsen vill vi även utreda paragrafens ordalydelse, speciellt när de kommer till 
definitionen enklare arbete i 67 kap. 13 § IL. Vi vill undersöka vilka bakomliggande faktorer 
de finns till att 67 kap. 13 § IL har formulerats som att  de mer kvinnodominerade yrkena 
uttrycks som enklare arbete i förhållande till de mansdominerade. Vi kommer även granska 
ROT-avdraget och dess lydelse av paragraf för att få ett större djup i studien.  
 
De frågeställningar vi tänker utgå ifrån är: 
 

● Vilka motiv finns bakom utformningen av paragrafen för hushållsnära tjänster?  
 

● Vad innebär enklare arbete?  
 
● Har ändringarna av hushållsavdragen lett till mer eller mindre ojämställda effekter? 

 
 

1.3 Metod  
Området vi har valt att skriva om ligger vårt intresse väldigt nära, men vi har även valt att 
skriva om ämnet eftersom vi anser att det finns ett samhälleligt intresse i att utveckla 
genusrättsvetenskapen och öka samhällets förståelse för genus och rätt. Vi har personligen 
ingen egen erfarenhet av RUT- eller ROT-avdragen, men efter vi undersökt området mer 
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upplevde vi att detta var ett område som inte var så utforskat och ville därav studera detta 
område närmare. Den metod vi valt att utgå ifrån är en rättsdogmatisk metod, detta innebär att 
vi har tagit sikte på att identifiera ett problem och sedan applicera en rättsregel på detta för att 
försöka nå en lösning på problemet.7 Likt Aleksander Peczenik anför i sin artikel Om den 
förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken kan man förstå rättsdogmatiken som ett 
sätt att “(...) tolka och systematisera gällande rätt”.8 Rättsdogmatiken kan dock spegla en 
persons egen världsbild och stödja sig i egna grundantaganden, exempelvis kan ett 
grundantagande vara gällande rätt, vilken grundar juridisk argumentation. Grundantagande 
kan även vara rättskällor som tolkningen grundar sig i, samt argumentationsnormer vilka kan 
ses som rättsdogmatikens arbetsmetod, det vill säga exempelvis analogier och motsattsslut.9 
Vi har dock förstått att rättsdogmatiken idag kan vara olika beroende på vilken person som 
använder sig av den, och att det inte riktigt går att konstatera att det just är det ovan nämnda 
som är rättsdogmatik. Vi har dock valt att använda rättsdogmatiken som ett sätt att tolka och 
systematisera gällande rätt.  
   Till skillnad från förr i tiden kan man i dagens juridik se mer nyansering gällande beslut 
grundade på värderingar. Trots det finns fortfarande en ide om att juridiska frågor enbart har 
ett enda svar och det svaret endast kan bevisas med korrekt användning av rättskälleläran.10 
Att använda lagen behöver inte enbart bestå av tolkning av begrepp, utan kan ses som att man 
tolkar verkligheten vi lever i.11 Det är just detta vi har försökt att göra i vår uppsats, vi har inte 
enbart utgått från en rättsdogmatisk metod där vi söker en lösning på problemet genom 
rättskälleläran, vi har även valt att använda oss av en kritisk rättsvetenskaplig metod, 
nämligen genusrättslig metod.  
   Enligt Peczenik kan man dela in rättsvetenskapen i viss ordning och metod, där samtliga av 
dessa rättsområden består av rättsdogmatisk forskning.12 Enligt Åsa Gunnarsson kan man se 
rättsdogmatikens teori om rätten som en metodlära i sig, samt att rättsdogmatiken inte skiljer 
mellan praktik och forskning. Detta är en skillnad till genusrättsvetenskapen, som istället 
skiljer dessa två åt.13 Genusrättsvetenskapen är ett kritiskt rättsvetenskapligt perspektiv där 
man undersöker om rättens relation till samhället kan problematiseras. Syftet med denna typ 
av forskning är att inte enbart komma fram till en slutsats, utan även visa på 
förändringsaspekter i rätten.14  Skillnaden mellan genusrättsvetenskapen och andra kritiska 
perspektiv är att genusrättsvetenskapen utgår ifrån att människan som en könsvarelse har 
betydelse utifrån på vilket sätt vi ser världen, samt hur rätten tillämpas och utvecklas. Detta är 
en viktig aspekt att visa på eftersom det i de flesta fall är relevant med vilket kön vi tillhör när 
man ska se till exempelvis hur sysslor fördelas, resurser i samhället och hur besslutandemakt 
fördelas. Detta kan även visa på att kön kan spela roll även när vi ser till hur rätten utformas 
och vad vi har för kunskap om den.15  
   När vi valde hur upplägget och metoden till denna uppsats skulle vara ville vi inte bara se 
problemet med RUT- och ROT-avdragets utformning ur ett rättsdogmatiskt perspektiv 
eftersom vi även ville fördjupa oss i hur rätten stod till genusrättsvetenskapen i denna fråga. 
Därav har vår uppsats delvis byggts på en rättsdogmatisk metod men även på 
genusrättsvetenskaplig metod.  

                                                
7 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära s. 21.  
8 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 nr. 2 s. 42.  
9 A.a., s. 44f.  
10 Påhlsson, R., Om värderingars roll i rättstillämpning, SvjT 2006, s.257f. 
11 A.a., s.257. 
12 Peczenik, A., Vad är rätt? : om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 312.  
13 Gunnarsson, Å., & Svensson, E-A., Genusrättsvetenskap, s. 93. 
14 A.a., s. 99. 
15 A.a., s. 100f.  
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   För att skriva denna uppsats har vi börjat med att försöka hitta ett problem som inte bara 
finns  i utformningen av den svenska lagstiftningen, utan även ett problem som finns på 
samhällelig nivå i Sverige. Det vi började med i vårt arbete var att först identifiera ett 
samhälleligt problem, vilket i vårt fall blev debatten om en jämställdhetssträvan. Sedan såg vi 
närmare på den svenska skattelagstiftningen och därefter fann vi en brist i utformningen av 
skattereducering för hushållsarbeten. I vårt problemtaiserande började vi inse att paragrafen 
för RUT- och ROT-arbete kanske inte är rätt konstruerad och istället bör ändras till en bättre 
och mer korrekt lydelse ur jämställdhetssynpunkt. Kort sagt började vi denna uppsats med att 
identifiera ett problem dels samhällsmässigt genom den jämställdhetssträvan som finns men 
som även föreligger i arbetet med den svenska lagstiftningen. Sedan har vi applicerat de 
rättsregler som reglerar skatteavdragen för hushållstjänster på det genusrättsliga problem vi 
ser kan finnas för att försöka hitta en lösning på problemet både i rättsvetenskapen och 
genusrättsvetenskapen. 
   För att söka svar på problemet har vi använt oss av olika rättskällor. Främst har vi använt 
oss av förarbeten till nämnda lagar, SOU samt budgetpropositioner. Vi valde dessa rättskällor 
som bas till vår fakta då detta är rättskällor som är primära rättskällor och därav bindande 
föreskrifter. Detta material har gett oss relevant fakta till uppsatsen, där basen i uppsatsen 
bygger på väl tillförlitliga källor. För att komplettera dessa rättskällor har vi även använt oss 
av sekundära rättskällor, det vill säga exempelvis doktrin som finns på området för RUT- och 
ROT-arbeten men även doktrin på området gällande genusrättsvetenskap. Eftersom doktrin 
lätt kan bli påverkat innehållsmässigt beroende på en författares egna åsikter har vi varit 
noggranna med att välja litteratur som är författat av personer som är kunniga och kända 
forskare inom området. Vi har även varit noggranna med att kritiskt granska innehållet i 
doktrinen och sett över hur innehållet stämmer överens med den lagstiftning och förarbeten 
till paragraferna vi berör. Detta för att få så relevant doktrin som möjligt men även för att vi 
inte vill ha källor som är vinklade åt en viss åsikt utan försöka basera fakta på material som är 
så neutralt som möjligt. Det har dock varit en utmaning att hitta doktrin som är skriven både 
av män och kvinnor eftersom utbudet gällande doktrin som omfattar vår problemformulering 
har varit begränsad gällande de manliga forskarna. Detta kan ha gett upphov till att den 
doktrinen vi använt oss av i viss mån kan ha gett oss en mer feministisk vinkel på uppsatsen. 
Detta anser vi dock inte är en brist i uppsatsen på något sätt, då detta enbart visar på att det 
kanske finns ett större intresse hos kvinnor att skriva och lyfta detta ämne och att det av vår 
mening därav är viktigt att lyfta denna fråga för att den ska bli uppmärksammad. 
   Utöver de ovan nämnda källorna har vi valt att ta med statistik från SCB, visserligen kan 
man ställa sig kritisk till dessa undersökningar, framförallt när de inte är från år 2019 då 
resultatet från undersökningen kan se annorlunda ut i år jämfört med tidigare år. Därav har vi 
försökt ta med så ny statistik som möjligt, just för att få en så nära bild av den verklighet vi 
har idag. Vid ett fåtal tillfällen har vi även tagit med undersökningar och rapporter från 
Skatteverket, SKV, vi är medvetna om att dessa föreskrifter inte är bindande rätt och att de 
enbart är rekommendationer. Vi har uppmärksammat att SKV har ett stort utbud av fakta 
inom vårt valda ämne, men i och med att det inte är bindande rätt har vi valt att inte fästa för 
stor vikt vid verkets uttalanden och har enbart valt att ha med förtydliganden eller exempel på 
vilka arbeten avdragen omfattar som är rekommenderade av SKV. Vi har även använt SKV:s 
undersökning gällande användningen av RUT- och ROT-avdragen, detta vill vi lyfta för att ge 
en bild av hur skillnaden är mellan män och kvinnor som statistik. 
   För att få en större förståelse över vad de berörda paragraferna innebär har vi valt att ställa 
upp en jämförelse mellan tidigare lagens utformning och innebörd av paragraferna med 
nuvarande lagens utformning och innebörd av paragraferna. Genom denna jämförelse har vi 
kunnat undersöka eventuella likheter och skillnader med paragraferna för att sedan reflektera 
över hur de skulle uppfattas ur ett genusperspektiv. Vi har då använt oss dels av den doktrin 
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som vi funnit relevant på området, men även jämfört paragraferna med regeringens 
jämställdhetspolitik som framgår av de berörda budgetpropositioner vi valt att ha med. För att 
ge läsaren en tydlig bild av utformningen av lagen har vi valt att skriva in samtliga 
strecksatser i den tidigare lagen i texten, samt att vi har skrivit in samtliga punkter i nuvarande 
lag gällande hushållsavdragen RUT och ROT. Detta för att läsaren ska få en tydlig bild i hur 
lagstiftaren valt att utforma ordalydelsen i paragraferna, men även för att ge läsaren en 
tydlighet i vad förarbeten stadgar till varje strecksats och punkt.  
   För att få ytterligare förståelse för vad det är för arbeten avdragen omfattar har vi försökt ta 
med praxis som omfattar varje arbete som avdraget medges för i nuvarande lagens paragraf. 
Detta har dock resulterat i att det under vissa punkter inte finns rättsfall som tagits upp till 
prövning i domstol och därav har vi inte tagit med rättsfall till alla punkter i avdraget. Vi 
bestämde att trots brist på rättsfall på detta område har vi tagit med de relevanta rättsfall som 
vi hittat.  

1.4 Avgränsning  
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till det svenska rättssystemet för att få en djupare förståelse 
över hur rättssystemet är utformat gällande RUT- och ROT-avdraget. utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv i Sverige. Utöver detta har vi valt att fokusera på ett 
jämställdhetsperspektiv som fokuserar på män och kvinnor, därav kommer vi inte gå in på 
frågor som berör andra grupper i samhället som kan tänkas omfattas av jämställdhetsfrågor.  
   Vi valde att inte ha en komparativ metod då vi anser att undersökningen gällande 
ordalydelse kan vara svår att jämföra med andra länder då studien skulle kunna bli väldigt 
mycket mer omfattande än vad vi har möjlighet till att undersöka i denna uppsats. En 
jämförelse med ett internationellt perspektiv hade krävt att vi även satte oss in i andra länders 
jämställdhetspolitik, vilket inte är vårt syfte med den problemställning vi har valt. Vi har till 
syfte att utreda hur och varför svensk lag är utformad så som den är idag, och då anser vi att 
ett internationellt perspektiv inte blir relevant i denna uppsats.  
   I uppsatsen kommer vi främst behandla 67 kap. 13 § IL, RUT-avdrag, där vi kommer att 
undersöka gällande rätt men även vilka de bakomliggande motiven till den nämnda 
paragrafens utformning är. Detta för att kunna se hur bestämmelserna kring RUT-avdraget har 
förändrats från det att bestämmelserna stadgades i en egen lag, lagen om skattereduktion för 
utgifter för hushållsarbete, till det att den ingick i inkomstskattelagens kapitel om 
skattereduktion.  
   Då vårt fokus främst ligger på gällande rätt kring 67 kap. 13 § IL, RUT-avdraget, kommer 
vi endast i en mindre grad föra en diskussion kring 67 kap. 13a-b §§ IL, ROT-avdraget. Detta 
för att kunna ställa de båda avdragen mot varandra för att påvisa en markant könsskillnad i de 
yrken som vardera avdragen baseras på.  
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1.5 Disposition 
Kapitel ett behandlar den problemanalys som vi under uppsatsens gång kommer att utgå ifrån 
samt vilka frågeställningar vi kommer att ha med i beaktandet när vi diskuterar den 
problematik vi ser med dagens utformning av de tidigare nämnda paragraferna. Utöver detta 
kommer även metoden att redovisas samt hur vi har valt att avgränsa vårt arbete.  
 
Kapitel två behandlar bakgrunden till RUT- och ROT-avdraget för att ge läsaren en ökad 
förståelse av vad avdragen omfattar och vad syftet var med avdragen vid dess införande.  
 
Kapitel tre behandlar både tidigare och nuvarande lagars gällande rätt. Vi vill med detta 
kapitel redogöra för hur paragraferna har ändrats, både i ordalydelse samt i dess innehåll. Vi 
redogör även för RUT-avdragets grundprincip samt innebörden av begreppet enklare arbete. 
 
Kapitel fyra behandlar jämställdhetsperspektivet vilket vi applicerar på den nuvarande 
gällande rätten och vi ser till huruvid lagregleringen står sig i förhållande till jämställdhet 
utifrån ett juridiskt synsätt samt utifrån samhällets sätt att se på jämställdhet. Vi kommer även 
ta upp vilka yrken som är kvinnodominerade och mansdominerade.  
 
Kapitel fem behandlar vår analys av det problem som vi ser med utformningen av gällande 
rätt och i förhållande till jämställdhetsperspektivet kommer vi föra en diskussion om hur vi 
ser på problemet. Vi kommer att föra en analys med hjälp av de frågeställningar som vi haft 
under uppsatsens gång.  
 
Kapitel sex behandlar de slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen genom den fakta och 
analysdiskussion vi fört i uppsatsen. Utöver detta kommer vi ge förslag på förändring av den 
problematik vi ser med utformningen av bestämmelsen gällande avdragen.  
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2 Bakgrunden till  RUT- och ROT-avdrag   
Under kommande kapitel ger vi en kort bakgrund till RUT- och ROT-avdragen för att ge 
läsaren en ökad förståelse i vad dessa avdrag innebär och hur de sett ut historiskt. Fokus 
kommer ligga på RUT-avdraget eftersom det är i detta kapitel vi upptäckt en brist, 
anledningen till att ROT-avdraget även benämns är för att vi i ett senare kapitel ska kunna 
jämföra dessa två och utreda om problemet även finns i detta avdrag.  

2.1 RUT-avdrag 
Ser man till historien för hushållsarbeten har denna kategori ökat de senaste åren bland det 
svenska folket och att få sina hem städade av någon annan till ett skattereducerat pris är för 
många idag en självklarhet. På 1800-talet var hushållstjänster förknippade med pigor medan 
det i dagens samhälle är en modern företeelse som utnyttjas av människor som vill lägga 
mindre tid till hushållssysslor.16 När det kommer till historien gällande arbetet inom 
hushållstjänster har det för de mesta varit kvinnor som utfört betalt arbete i privata hem som 
hembiträde. För kvinnor var under en längre tid den enda vägen in i arbete att ta arbete i ett 
hushåll. När det senare under 1900-talet tillkom andra försörjningsmöjligheter för kvinnor 
uppstod det istället brist på arbetskraft i de privata hushållen eftersom hushållsarbete var det 
minst eftertraktade arbetet bland kvinnor då det innebar en stor uppoffring av egen fritid och 
eget utrymme. Även den låga sociala värderingen gjorde att många föredrog andra yrken med 
högre status.17 I slutet av 1900-talet vände utvecklingen som pågick och efterfrågan på 
tjänster i hemmet ökade i takt med att inkomstskillnaderna ökade då det hade blivit billigare 
för människor att köpa andras tjänster.18  
  Vid köp av hushållstjänster förekommer i stor utsträckning svartarbete. Detta är 
arbetsinkomster som inte blir beskattade men som ska beskattas och därav benämns de oftast 
som svarta inkomster. Svartarbete är mycket vanligt när det gäller hushållstjänster och det är 
oftast yngre personer med låg inkomst som utövar svartarbete, medan de som köper 
svartarbete är personer med en högre inkomst och som äger sin bostad.19  
   Den 1 januari 2007 infördes permanenta regler för skattereduktion av hushållsarbete som 
innebar att privatpersoner kunde få skattereduktion för att anlita någon att utföra 
hushållsarbete, RUT-arbeten. Syftet med införandet av skattereduktionen var bland annat att 
omvandla svartarbete till vitt, öka sysselsättningen och främja jämställdheten.20 Själva ordet 
RUT-arbete står för rengöring, underhåll och tvätt, men oftast kallar man dessa tjänster för 
hushållsnära tjänster eller hushållstjänster.21 Reglerna var från början utformade så att 
skattereduktion endast skulle utgå för sådana tjänster som kunde benämnas “hushållsarbetets 
kärnområden”. Detta innebar att de tjänster som inte klassades som detta genererade inte rätt 
till skattereduktion. Hushållets kärnområde var exempelvis städning, flyttstädning, flytt av 
möbler, tvättning med mera. För att ha rätt till skattereduktion stadgades även kriteriet att 
hushållsarbetet är utfört i eller i nära anslutning av bostaden eller att arbetet hörde till ditt eller 
dina föräldrars hushåll. Vad som även ansågs vara bostad var biutrymme till denna, vilket 
kunde vara exempelvis en tvättstuga.22 Vid avgörande om en tjänst gav rätt till 
skattereduktion var det i många fall en svår gränsdragning och det man skulle ha i beaktandet 
                                                
16 Gavanas, A., & Calleman, C., Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster i den globala 
arbetsförmedlingen. s. 7. 
17 A.a., s. 9. 
18 A.a., s. 10. 
19 Prop. 2006/07:94 s. 24. 
20 A.a., s. 1.   
21 Broberg, A., & Svensson, U., ROT & RUT reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 29. 
22 Prop. 2006/07:94 s. 41. 
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var att det i de flesta fall handlar om normala och sedvanliga hushållsarbeten som inte kräver 
någon vidare specialistutbildning samt att det är arbeten som är vanliga på den svarta 
arbetsmarknaden.23  

2.2 ROT-avdrag  
Ett år efter införandet av RUT-arbeten, alltså 2008, utvidgades skattereduktionen och 
omfattade därefter även renovering av bostad, s.k. “ROT-arbeten”. ROT-arbete avsåg 
reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av ägd bostad.24 Vanliga arbeten som även idag 
genererar ROT-avdrag är ommålning och byte av golv.25  Ett av syftena med att införa ROT-
arbete var att förvandla svartarbete till vitt och att stimulera övergång från hemarbete till vitt 
marknadsarbete genom att byggnadsåtgärder som genomfördes i egen regi eller av svart 
arbetskraft istället skulle utföras av näringsidkare med F-skattsedel.26 
   ROT-arbete är en förkortning av reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. En 
privatperson kan få en skattereduktion med 50 % av utgiften för hushållstjänster, dock högst 
50.000 kr per år.27 Villkoren för skattereduktion för ROT är i princip densamma som för RUT 
men när de gäller ROT så finns även kravet på att du måste äga bostaden, och denna bostad 
måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt.28 Ett annat krav utöver 
äganderätten är att åtgärderna måste höra till ditt eget eller dina föräldrars hushåll.29 Likt 
RUT-avdrag så är det endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion och utgifter för 
material och resor räknas inte in i underlaget.30 
   Pia Blank Thörnroos skriver i sin artikel, ROT och RUT en succé- men det kan bli bättre, att 
skatteavdragen blivit omtyckt bland svenska folket men att det fortfarande finns områden att 
utveckla.31 Thörnroos diskuterar i artikeln frågor gällande gränsdragningen när det kommer 
till ROT-arbete. Exempel på denna gränsdragningsproblematik framgår av HFD 2012 ref. 47. 
I rättsfallet diskuterades huruvida ett växthus som byggts nära ett småhus kan generera 
skattereduktion samt om markarbetet kan vara avdragsgillt. Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD, gjorde gällande att skattereduktion inte kan ges för arbeten som utförts på tomtmark 
som tillhör småhus. HFD fastställde skatterättsnämndens förhandsbesked med bland annat 
motiveringen att ordalydelsen av 67 kap. 13a § IL inte ger utrymme för att skattereduktion 
omfattar det som kan betecknas som nybyggnation av småhus.32  
  

                                                
23 Prop. 2006/07:94 s. 41.  
24 A.a., s. 25. 
25 Prop. 2008/09:178 s. 33. 
26 Prop. 2006/07:94 s. 25.  
27 A.a., s. 38. 
28 Prop. 2008/09:178 s. 19. 
29 A.a., s. 28. 
30 A.a., s. 38.  
31 Thörnroos Blank, P., Rot och Rut en succé - men det kan bli bättre, Skattenytt 2013, s. 275.  
32 HFD 2012 ref. 47. 
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3 Hushållsavdragets framväxt genom åren  
I detta kapitel kommer vi gå igenom huruvida bestämmelserna kring hushållstjänster har 
förändrats från det att bestämmelserna reglerades i lag (2007:346) om skattereduktion för 
hushållsarbete till att det idag finns reglerat i Inkomstskattelagen (1999:1229), IL. 
Anledningen till att vi jämför nuvarande lag med den tidigare lagen är för att undersöka om 
det föreligger någon skillnad i lagens utformning då och nu.  Vi vill även få en djupare 
förståelse för paragrafernas ordalydelse samt för att i senare kapitel kunna föra en analys 
huruvida dagens reglering av hushållstjänster har blivit mer eller mindre ojämställt.  

3.1 Den tidigare regleringen av hushållstjänster 

3.1.1 Hushållstjänster 
I lag om skattereduktion för hushållsarbete 4 § omfattar hushållsarbete följande arbeten:  

- städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden, 

Främst skulle hushållstjänsterna omfatta sådant arbete som kunde relateras till hushållets 
kärnområde. Till detta kunde exempelvis städning och rengöringsarbete höra, men det kunde 
även röra sig om tjänster som diskning, fönsterputs, dammsugning, dammtorkning samt 
skurarbete. Det framgår även av förarbeten att uppsättning av gardiner, utbyte av glödlampor 
och proppar m.m. ingick i avdraget. Regeringen ville undvika att gränsdragningsproblem 
skulle uppstå och angav därav att städning av skåp, lådor och garderober ingick i städ och 
rengöring, samt att flyttstädning ingick. Denna typ av tjänst innefattade även ommöblering i 
samband med städningen.33  
 

- vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden, 
 
Vård av kläder och hemtextilier i bostaden skulle bestå av arbete som tvättning, strykning, 
lagning, uppläggning samt att skoputs ingick under denna strecksats. Arbetet skulle utföras i 
hemmet eller i en biyta, exempelvis en tvättstuga. Kemtvätt eller liknande ingick inte, då SKV 
menade att denna typ av tvätt inte sker i hemmet och inte kan räknas till biyta, även 
konkurrensverket, KKV, ansåg att sådan tvättning skulle avvika från övriga omfattade 
tjänster, vilket gör att detta inte borde omfattas av skattereducering.34   
 

- snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden, 

Snöröjning, snöskottning eller liknande arbeten omfattades i den mån arbetet skedde i nära 
anslutning till bostaden. Det vill säga att det inte var giltigt avdrag om snöskottningen skedde 
på en grannes fastighet eller en allmän plats. 35 

- häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i 
trädgård i nära anslutning till bostaden, 

Skattereducering gällde även i viss mån för trädgårdsarbete, kravet var dock här att det skulle 
ske på tomt, eller trädgård som hör till bostaden. Arbetet skulle utgöra den typ av arbete som 
                                                
33 Prop. 2006/07:94 s. 41.  
34 A.a., s. 41f.  
35 A.a., s. 41f.  
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till stor del utförts som svartarbete och det arbete hushållet självt utförde i trädgården. 
Regeringen påpekade dock att trädgårdsarbete i viss grad hör till ett intresse och även kan ses 
som en fritidsaktivitet, varav regeringen preciserade sig till att trädgårdsarbete skulle utgöra 
sådant vardagligt arbete som är av återkommande karaktär och som har ett syfte att trädgården 
ska hållas i ett acceptabelt skick och som inte kräver en specialistkunskap. Exempel på 
trädgårdsarbete var häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning samt krattning. 
Planteringsarbeten, trädbeskärning eller liknande arbeten omfattades således inte.36 

- barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och 
från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande, 

För skattereducering omfattades även arbetet barnpassning. Regeringen menade att 
barnpassning är en typ av omsorg och tillsyn där många föräldrar har svårt att hinna med 
exempelvis att lämna och hämta barn på förskola, samtidigt som de ska arbeta. Stressen ligger 
inte bara i det tidsmässiga, utan även i de åsikter som finns angående att barnen är på dagis i 
för många timmar. Regeringen menade att detta avdrag gjorde det lättare för föräldrarna att få 
ihop livspusslet och kunna kombinera arbete och familjeliv. Framförallt skulle detta gynna de 
kvinnor som valde att avstå från en heltidstjänst för att istället vara hemma och ta hand om 
barnen. I barnpassning ingick tjänster som hämtning och avlämning av barn vid förskola, 
skola m.m. samt hämtning och avlämning till fritidsaktivitet, även barnpassning i hemmet 
ingick. Vid barnpassning i hemmet ingick även läxläsning eller hjälp med annat skolarbete, 
men däremot inte anlitande av en privatlärare.37 

- annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i 
nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral 
eller andra liknande enklare ärenden. 

Trots gränsdragningsproblem som kan uppstå vid det att annan typ av omsorg skulle omfattas 
i skattereduceringen ansåg regeringen ändock att denna typ av arbete är av stor omfattning för 
de människor som personligen behöver ansvara över detta arbete. Omsorgen rör hjälparbete 
som behövs på grund av en persons funktionshinder, ålder eller sjukdom. Reduceringen gällde 
den typ av hjälp som behövs för vissa personliga tjänster och handlade om enskilda individer 
som har ett behov av omsorg, vilket gör att detta arbete inte var likt de ovan nämnda arbeten, 
då detta arbete inte kan bortprioriteras till förmån för ett arbete på marknaden. Exempelvis 
kan man prioritera arbete framför städning m.m. men inte framför att ta hand om sitt barn som 
har ett funktionshinder. Regeringen menade att anhörighetsvården ökat de senaste åren och att 
arbetet främst utförts av kvinnor, samt att det ofta förekommer att kvinnor därav måste ha ett 
deltidsarbete eller leva under ohälsosam stress. Regeringen ansåg därav att reduceringen av 
denna typ av arbete underlättade främst för dubbelarbetande kvinnor, men även för att det 
skulle göra vardagen enklare för många om denna typ av tjänst skulle kunna köpas till ett 
reducerat pris. De arbeten som omfattades av avdraget för omsorg var hjälp med den 
personliga hygienen, på och avklädnad, matning m.m. Vården kunde även omfatta vistelser 
utanför hemmet, som exempelvis läkarbesök, bankbesök eller andra liknande ärenden.38 
Hjälparbetet skulle inte kräva en specialistutbildning, vid det att arbetet utförts av av någon 
som hade utbildning i omsorg eller hade en legitimation för yrke inom hälso- och sjukvård 
exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, m.m. omfattades därav inte av skattereduceringen.39  

                                                
36 Prop. 2006/07:94 s. 41f.  
37 A.a., s. 43.  
38 A.a., s. 42f.  
39 A.a., s. 43f. 
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3.1.2 Reparation-, om- och tillbyggnad av ägd bostad 
Lagens 4a § stadgade de tjänster som kan kallas ROT-arbeten. Arbetet skulle utföras av en 
person med godkänd F-skattsedel och arbetet skulle utföras på småhus och ägarlägenheter 
som ägdes av den som begärde skattereduktion.40  
 

Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett 
småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker eller begär skattereduktion. Med ägare 
avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med 
ägare. 

 
I förarbeten till paragrafen hade regeringen förslag på vilka arbeten som skulle ses som ROT-
arbeten. Som ROT-arbeten ses arbeten i form av reparation, underhåll, om- och tillbyggnad 
och det är då dessa som ska omfattas av skattereduktionen. I förarbetet framgår även vad som 
inte skulle ses som ROT-arbete, vilket bland annat var service på maskiner eller 
installationer.41  
   Regeringen förtydligade i förarbetet att syftet med reparation och underhåll, för att få 
skattereduktion, var att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i samma skick som 
när den var ny. Det skulle även avse delar eller detaljer som under en byggnads livslängd 
normalt kommer att behövas bytas ut eller lagas en eller ett flertal gånger. Det kunde handla 
om exempelvis ommålning, byte av golv, vägg- och takmaterial. Regeringen menade att den 
gemensamma nämnaren för dessa typer av arbeten var att de typiskt sett skulle utföras i 
bostaden eller i nära anslutning till bostaden. Förarbetet tar upp exempel på arbete som inte 
skulle omfattas då de inte utförs i anslutning till bostaden. Det kunde handla om exempelvis 
arbete för att tillverka måttbeställda inventarier såsom köksluckor där de tillverkas i företagets 
lokaler. Denna typ av arbete skulle inte generera ROT-avdrag på grund av att de tillverkas i 
företagets lokaler och inte i bostaden eller i nära anslutning till bostaden.42  

3.1.3 Reparation-, om- och tillbyggnad av bostadsrätter och lägenheter 
När det kommer till bestämmelser om skattereduktionen för ROT-avdrag framgår de av 
lagens 4b § att i vissa fall gällde även avdraget för arbeten som utförts i bostadsrätter och 
lägenheter som upplåtits till medlemmar eller delägare i bostadsföreningar bostadsaktiebolag.  
 

Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en 
lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda: 

1.  Lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion. 
2.  Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för. 

Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en 
bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första stycket.  

 
De två förutsättningarna som skulle vara uppfyllda var att lägenheten skulle ägas av den som 
begär skattereduktion och att det skulle vara frågan om inre underhåll, alltså att arbetet skulle 

                                                
40 Prop. 2008/09:178 s. 20f.   
41 A.a., s. 31. 
42 A.a., s. 33f.  
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utföras i lägenheten. Utöver detta skulle det röra sig om åtgärder som bostadsrättshavaren 
svarar för.43  
   Det regeringen ansåg med ROT-arbete i samband med bostadsrätter var att 
skattereduktionen skulle riktas till den som hade ansvar för underhåll, reparation och 
bostaden. Detta innebar att bostadsrättsföreningen inte kunde få skattereduktion eller att 
bostadsrättshavaren kunde få skattereduktion för de s.k. yttre underhållen eller annat 
underhåll som bostadsföreningen står för. De yttre underhållen kunde omfatta bland annat 
reparationer av ledningar för värme, gas, vatten om det var ledningar som tjänar mer än en 
lägenhet. Skillnaden på de yttre och inre underhållen och vem som hölls ansvarig kunde 
kortfattat sammanfattas som alla installationer och utrustning som ryms innanför bostadens 
väggar, golv och tak ansvarar bostadsrättshavaren för och dessa kallas för de inre underhållen. 
Medan ledningar för vatten, el och avlopp som var inbyggd i bostadens stomme och då inte 
heller befinner sig inne i bostaden var föreningens ansvar och kallades då för de yttre 
underhåller.44  

3.2 Nuvarande reglering av hushållstjänster  

3.2.1 Hushållstjänster 
Med hushållsarbete enligt 67 kap. 13 § IL avses följande: 
 

1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden. 
 
Den första punkten innefattar städning, rengöring samt en vardaglig typ av städning, dessa ska 
hålla sig inom kärnområdet för hushållsarbetet. För städning som inte är av enklare grad 
innefattas detta ej av avdraget. Exempel på mer än enklare städning är exempelvis sanering 
eller städning som kräver en avancerad utrustning som inte används vanligtvis när man städar, 
lagstiftaren tar här sikte på grovstädning av kraftigt förorenade eller smutsiga ytor. Själva 
begreppet enklare städning tar sikte på hur städningen utförs samt vilken utrustning som är 
vanligt förekommande i ett genomsnitt av bostäder. I förarbetena till paragrafens punkt 
framgår dock att enklare städning däremot inte ska utesluta en städning av mer omfattande 
karaktär eller s.k. storstädning, avgörande är fortfarande arbetets innehåll och inte 
kvalifikationer hos den som utför arbetet. Det ställs även upp exempel på vad som skulle 
kunna uteslutas från avdraget, exempelvis pooldammsugare och golvbrunnsmaskin. För att få 
en större förståelse av vad som ingår i avdraget har exempel givits på centraldammsugare och 
högtryckstvätt som redskap som ska ses som redskap man kan använda vid enklare städning. 
Däremot framgår det att, trots de förslag som getts i förarbetena, det inte går att ge en 
uttömmande angivelse av vad som ingår eller ej och menar att det ständigt kommer ske 
förändring av paragrafens innehåll med utgångspunkt i att städningen ska innefatta sådan 
utrustning som förekommer i en genomsnittlig bostad.45 Flera remissinstanser har reagerat på 
att begreppet “enklare städning” kan ge upphov till förvirring och gränsdragningsproblem. 
Regeringen förtydligar här att gränsdragningen mellan vad som omfattas som enklare 
städning och inte enklare städning inte ska ske genom en precisering i förarbeten eller i 
lagkommentarer utan ska ske i rättstillämpningen och baseras på vad som är normalt 
förekommande redskap för den vanliga städningen i ett genomsnittligt hem.46 

                                                
43 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 188f.  
44 Prop. 2008/09:178 s. 36f.  
45 Prop. 2015/16:1, s. 189.; Lagrådsremiss: Förändringar av husavdraget (2015-05-28) s. 14.  
46 Prop. 2015/16:1, s. 189.  
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   I ett mål från Kammarrätten i Jönköping yrkar den svarande på att uppackning av flyttlådor 
ska omfattas av RUT- avdrag och att detta är att anse som enklare städarbete. SKV som är 
kärande i målet däremot menar att detta arbete inte är enklare arbete och inte ska omfattas av 
RUT-avdraget eftersom verket anser att detta moment inte omfattas av någon punkt i 67 kap. 
13 § 1 p. IL. Kammarrätten bifaller överklagandet och kommer i sina skäl till domen fram till 
att upp och nedpackning är ett enklare arbete som omfattas av denna paragraf och punkt.47  
   En precisering av enklare städarbete har även gjorts i ett mål från Förvaltningsrätten i 
Linköping, där rätten anger att röjning och sortering av förråd eller garage inte anses utgöra 
enklare städning.48 Även i ett annat mål från Förvaltningsrätten i Linköping har sortering och 
vikning av tvätt i bostad avslagits reducering och anför att detta inte är att likställas med 
städning av lådor och skåp.49 
 

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden. 
 
Av senare förarbeten framgår ingen ny definition av vad som menas med vård av kläder och 
hemtextilier, därav antas att det är samma innebörd som till den tidigare lagen.50 
   I ovan nämnda mål från Förvaltningsrätten i Linköping avslogs vikning av tvätt som enklare 
städarbete, dock prövar rätten om detta kan ses som vård av kläder. Att vika och lägga in 
kläder i en garderob har ett nära samband med tvätt av kläder. Sker detta däremot som 
fristående arbete utan att i samband tvätta kan det inte omfattas av skattereducering. I 
förevarande fall sker tvätten inte i bostaden utan vid ett tvätteri och arbetet sker därav 
fristående från tvätt i hemmet och omfattas därför inte av skattereduceringen.51  
 

   3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden. 
 
Vid en jämförelse med den tidigare lagen har denna punkt inte förändrats i nuvarande lag.52 
SKV har dock i en rapport specificerat fler exempel på vad snöskottning kan ge 
skattereduktion för. Arbetet kan exempelvis omfatta skottning av egen altan, tak och 
gårdsplan eller annans gårdsplan eller uppfart om man har servitut eller liknande på denna 
mark. Avdrag kan även göras för trottoar eller liknande väg om kommun meddelat att det är 
fastighetsägaren som ska underhålla denna yta fri från snö och is så att andra gångtrafikanter 
kan ta sig fram på vägen. I detta avdrag ingår även arbete av snöröjning med traktor eller 
liknande redskap, även sandning och saltning av vägen medför skattereduktion. Undantaget 
från punktens omfattning är att det inte ges avdrag till skottning av allmänna vägar och 
samfälld mark.53  
 

   4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning och borttagande av 
träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. 

 
Paragrafens fjärde punkt behandlar skattereduktion för trädgårdsarbete av olika slag. Genom 
propositionen54 utvidgades även arbetet till att även omfatta borttagande av träd och buskar, 
men även av trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och buskage. Avdraget 
omfattar även omhändertagandet av materialet som tagits bort, samt kompostering, 

                                                
47 Kammarrätten i Jönköping, dom 2013-02-05, Mål nr 2529 - 12. 
48 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2018-11-20, Mål nr 4250 - 18. 
49 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2017-10-24, Mål nr 2247 - 17.  
50 Prop. 2015/16:1.;  Prop. 2006/07:94 s. 41. 
51 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2017-10-24, Mål nr 2247 - 17.  
52 Prop. 2015/16:99.; Prop. 2006/07:94 s. 37.  
53 Skatteverket, Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016., 2015 s. 5.  
54 Prop. 2015/16:99 s. 41f. 
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hopsamling och iordningställande för transport av det som röjts. Återställande av marken där 
borttagandet skett ingår även i avdraget, dock inte nyplantering av träd eller buske som tagits 
bort och inte heller rådgivning om växtförslag eller liknande ingår. Ett krav för avdraget är 
dock att detta endast omfattas i egen tomt eller trädgård, hantering av dessa tjänster på annan 
plats är alltså inte avdragsgill.55  
  I Förvaltningsrätten i Malmö har ett mål gällande “rengöring” av stenplattor avslagits då 
rengöringen bestod av räfs och skrapning av plattorna, men eftersom detta inte rengjorde 
plattorna har högtryckstvätt varit ett nödvändigt redskap vilket i sin tur ledde till att arbetet 
inte kunde omfattas av skattereducering. Rätten har i detta mål resonerat att denna typ av 
arbete inte kan omfattas av enklare städarbete, enligt p. 1, eftersom arbetet inte sker i 
bostaden, det kunde inte heller vara trädgårdsarbete, enligt p. 4, då arbetet som utförts inte 
kan ses som ett normalt återkommande arbete. Rätten menar på att om det är nödvändigt att 
en högtryckstvätt används för att ta bort ogräs kan detta inte ses som ett arbete som behövs 
göras med löpande takt och därav är kravet för trädgårdsarbete inte uppfyllt.56  
   Även i ett mål prövat i Kammarrätten i Göteborg har rätten avslagit ett arbete gällande 
staplande av vedtravar för skattereducering. Anledningen till detta var att rätten anför att 
denna typ av arbete inte faller in under varken punkten avseende enklare städning eller 
punkten trädgårdsarbete. Rätten menar på att städning enbart är avdragsgillt om det sker i 
bostaden, samt att trädgårdsarbete enbart omfattar sådant arbete som är återkommande för att 
hålla bostaden i ett acceptabelt skick, vilket rätten menade att detta arbete inte var.57  
    

5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och 
från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande. 

 
Punkten gällande barnpassning och läxhjälp har ändrats och omkonstrueras ett par gånger 
sedan paragrafen stadgades. Idag omfattas tjänsten av barnpassning som sker i eller nära 
bostaden men även hämtande och lämnande till och från skola, förskola, träning, m.m. Vad 
barnpassning innebär är inte stadgat definitionsmässigt i IL, däremot framgår det av 
förarbeten att begreppet ska ta sikte mot sådan typ av barnpassning där barnen behöver hjälp 
med att ta sig till och från skola, aktiviteter m.m.58 I begrepp barnpassning innefattas inte 
tjänsten privatlärare eller liknande, läxläsning ska ta sikte på ca 10% av barnpassningen för att 
det ska vara giltig skattereducering enligt SKV:s rättsliga vägledning. Detta finns dock inte 
exakt stadgat i varken paragrafen eller förarbetena.59 Slopandet av de tidigare reglerna om 
läxhjälp menar regeringen är till för att familjer dels inte ska kunna köpa till sig läxhjälp eller 
att barn ska vara beroende av att ha föräldrar som har möjlighet att hjälpa dem genom att köpa 
denna tjänst.60 I förarbete till lagen framgår av en konsekvensanalys att enligt statistik från 
SCB visas det att kvinnor spenderar något mer tid till läxhjälp med barnen, hur denna 
förändring skulle påverka kvinnor respektive mäns läxläsning med barn hemma menar dock 
regeringen på är omöjligt att svara på enligt förarbeten.61 
 

                                                
55 Prop. 2014/15:99 s.33f.  
56 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2016-09-22, Mål nr 6285 - 16. 
57 Kammarrätten i Göteborg, dom 2014-03-10, Mål nr 404 - 14. 
58 Prop. 2006/07:94 s. 43.  
59 Prop. 2015:16:99.; Skatteverket rättslig vägledning, Barnpassning i kombination med läxläsning - rutarbete, 
2015.  
60 Prop. 2014/15:99 s. 51. 
61 Statistiska centralbyrån, Nu för tiden., 2012. s. 266.; Prop. 2014/15:99 s. 53.  
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6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i 
nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral 
eller andra liknande enklare ärenden. 

 
Omfattningen av denna punkt är inte diskuterad i de senare förarbeten som ligger till grund 
för paragrafen, utan ordalydelsen och omfattningen är densamma som till den tidigare lagen.62 
Ett förtydligande har gjorts i senare förarbeten där det framgår att tjänsten även innefattar 
ärenden som sker i samband med en promenad, exempelvis bankbesök, besök hos vårdcentral 
eller andra liknande enklare ärenden.63  
   Vad liknande enklare ärenden innebär har tagits som mål i Kammarrätten i Göteborg. 
Frågan gällde huruvida ledsagning varit RUT-berättigad då kärande har varit ledsagare för 
kunder till olika besök vid museer, cafeer, konserter m.m. Kunderna har bott på 
ålderdomshem och där fått hjälp med den dagliga omsorgen. Rätten menar på att de 
huvudsakliga uppgifterna inte var själva omsorgen eller tillsynen i sig, utan enbart ledsagning 
till bio, trav, museer, cafen, nagelvård, lunch, fika samt promenader m.m.. I och med att den 
dagliga omsorgen skett vid kundens äldreboende har detta inte haft ett samband med 
ledsagningen och kan då inte ha skett i nära samband till den personliga omsorgen. Att 
kärande har klätt på och av kunden i samband med ledsagningen gör ändock inte att det ska 
ses som ett samband till omsorg. Rätten finner alltså att denna typ av ledsagning inte omfattas 
av andra enklare ärenden.64  
 

7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med 
flytt mellan bostäder. 

 
Flytt av bohag, det vill säga flyttjänster som omfattas av RUT-avdraget är ett arbete som ger 
enskilda rätt till skattereducering vid köp av flytt av bohag mellan två bostäder. Mer 
preciserat flytt av möbler, hushållsmaskiner, lösöre m.m. som är saker avsedda för hemmet. 
Det som ingår i tjänsten är ner- och uppackning, lastning av bohag, transport av bohag m.m.65 
I propositionen anför regeringen att den typ av flytthjälp som omfattas är enklare arbete som 
inte uppställer något krav på utbildning, vidare förklaring ges inte i förarbeten just gällande 
“enklare arbete”. Att även själva transporten av behaget omfattas menar SKV är ett avsteg 
från att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden, regeringen förklarar dock att 
det i andra avdrag i RUT omfattar ett längre avstånd, exempelvis vid barnpassning och annan 
omsorg än barnpassning och därav ska även det omfattas i avdraget.66 
 

8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk 
utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med 
sådant arbete, när arbetet, handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till 
bostaden. 

 
IT-tjänster enligt åttonde punkten innefattar tjänster som ska utföras i eller i närheten av 
bostaden, det ska även omfatta tjänster som hushållet självt skulle kunna utföra. Med detta 
innefattas att reparation inte får ske hos reparatör i verkstad eller att rådgivning sker via 
telefon, tjänsten måste ske i eller nära bostaden. Den elektronik som omfattas är datorer, 
smartphones, spelkonsoler, läsplattor eller liknande föremål, det som inte omfattas är smarta 
vitvaror, brand och inbrottslarm m.m. Det är just arbetet att ta i bruk, installera, reparera och 
                                                
62 Prop. 2014/15:99.; Prop. 2006/07:94 s. 60. 
63 Prop. 2014/15:99 s. 35.  
64 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-05-30, Mål nr 1678 - 16.  
65 Prop. 2015/16:1 s. 189.; Andersson, Saldén Enérus & Tivéus, Inkomstskattelagen (1999:1229), kommentaren 
till 67 kap. 13 §, Zeteo.  
66 Prop. 2015/16:99 s. 35f.  
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underhålla m.m. som omfattas av avdraget, mer avancerade installationer eller programeringar 
omfattas inte av avdraget.67 Vid införandet av detta arbete menade SKV att den typ av it-
tjänster som ska omfattas kan kräva specialistkompetens och att detta inte kan ses som enklare 
service sysslor, medan ekonomistyrningsverket, ESV, menar på att installation och underhåll 
av it-utrustning blir allt enklare i dagens samhälle. Det är detta regeringen tar sikte på vid 
ändringen av paragrafen och menar på att det just är enklare tjänster av installation och 
underhåll av data- och informationsteknik som används för privat bruk och som endast en 
minoritet på marknaden utför som tjänst som ska omfattas av åttonde punkten.68  
 

 9. Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. 
 

Införandet av den nionde punkten i paragrafen är till största del en miljöåtgärd, där reparation 
av både fast monterade och fristående vitvaror omfattas. Det vill säga exempelvis 
tvättmaskiner, spis, mikrovågsugn, köksfläkt, spiskåpa, kyl och frys omfattas som vitvaror, 
däremot ingår inte luftvärmepump, vattenberedare, element m.m. i avdraget och inte heller 
mindre hushållsmaskiner som strykjärn, vattenkokare, brödrost m.m. SKV riktade kritik till 
införandet av denna tjänst som yttrande i förarbetet, då de menade dels att dessa tjänster 
undantas från ROT-avdraget i 67 kap. 13c § p. 1 IL och dels att de typer av tjänster som 
omfattas av denna punkt är av sådan art att man inte kan säga att hushållen själva skulle 
kunna utföra tjänsten. SKV menar även att för denna typ av tjänst kommer det krävas en 
specialistutbildning och på så sätt är detta införande ett avsteg från grundprincipen i RUT-
avdraget som är just att tjänsterna ska vara av sådan karaktär som hushållen normalt själva 
utför. Regeringen bemöter invändningarna genom att besvara frågan dels om undantaget i 
ROT-avdrag med att klargöra att den typ av undantag som omfattas där är åtgärder som kan 
“hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse” och som ger rätt till ROT-avdrag innebär 
detta inte att det ska hindra att sådana åtgärder kan diskuteras inom RUT-avdraget. Att SKV 
menar på att denna typ av tjänst inte är av enklare karaktär, och inte förenlig med RUT-
avdragets grundläggande princip är inget regeringen besvarar eller klargör i skälen till dess 
förslag.69  
   I konsekvensanalysen redogörs det för att det är män som troligtvis kommer gynnas mest av 
införandet. Detta med grund i att det är män som är överrepresenterade i både de som är ägare 
och som är sysselsatta inom branschen service av hushållsapparater och utrustning för hem 
och trädgård, samt att det är män som till störst del ägnar tid åt reparationer och underhåll i 
hemmet jämfört med kvinnor. Därav är det av stor sannolikhet män som kommer gynnas av 
detta avdrag och dess obetalda tid till denna typ av tjänst kommer minska.70  
 
3.2.2 Reparation, underhåll och om- och tillbyggnad av ägd bostad, bostadsrätter och 
lägenheter 
67 kap. 13a-b §§ IL reglerar i nuvarande gällande rätt detsamma som fanns reglerat i tidigare 
4a-b §§ i lag om skattereduktion för hushållsarbete. Detta innebär alltså att propositionen som 
utformades i samband med att paragraferna infördes i den nyss nämnda lagen även gäller för 
67 kap. 13a-b §§ IL.71 Vad vi har sett har inga senare ändringar gjorts i och med att 
paragraferna fick en del i kapitlet om skattereduktion i IL. Den enda ändring som har gjorts i 

                                                
67 Prop. 2015/16:99 s. 35ff.  
68 Prop. 2015/16:99 s. 37f.  
69 Prop. 2016/17:1 s. 201f.  
70 A.a., s. 202.  
71 Prop. 2008/09:178 s. 57. 
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paragraferna är några få ordval men att vi anser inte att detta har gett paragrafen en annan 
lydelse.  

3.3 Skillnad mellan tidigare och nuvarande lagens utformning av 
bestämmelserna gällande RUT- och ROT-avdragen 
I 67 kap. 13 § IL första punkt framgår att det arbete som omfattas av RUT-avdraget är enklare 
städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden. Medan i den 
tidigare lydelsen i 4 § lag om skattereduktion för hushållsarbete var lydelsen Städarbete eller 
annat rengöringsarbete som utförs i bostaden. Detta visar att det i själva utformningen av de 
båda paragraferna finns en skillnad. Om man ser till innebörden av de båda paragraferna och 
om man ser till vardera paragrafs förarbeten finns den största skillnaden i definitionen av 
städarbete eller annat rengöringsarbete. Efter att regleringen av RUT-avdrag infördes i IL 
skedde ett förtydligande i de arbeten som ska ingå i paragrafens första punkt vilken 
motiverades utifrån att det ständigt sker förändringar i ett genomsnittligt hem och att 
paragrafen också ständigt kommer att vara under förändring. Trots att paragrafen ska spegla 
den genomsnittliga bostaden är bestämmelserna ändå inte uttömmande. I den senare 
utformningen av bestämmelserna kring städarbete ges exempel på redskap som kan användas 
vid städning och som klassas som enklare arbete, exempelvis centraldammsugare och 
högtryckstvätt. Det som är avgörande för om det ska ses som enklare städning är hur 
städningen utförs samt vilken utrustning som vanligast förekommer i genomsnittliga 
bostaden. Denna avgörande del finns ej definierat i förarbetena till den tidigare lydelsen utan 
här läggs vikten vid arbete som kan relateras till hushållets kärnområde, exempelvis tjänsterna 
diskning och fönsterputs.  
   I 13 § IL andra punkt är det vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden 
som omfattas av skatteavdraget. I tidigare lydelse av bestämmelserna framgår det att det är 
vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden som omfattas av skatteavdraget. Även i 
denna punkt finns ingen större skillnad i utformningen av bestämmelsen gällande vård av 
kläder och hemtextilier även om lagstiftaren uttrycker sig på ett litet annat sätt i den senare 
lydelsen. Av förarbetena till bestämmelserna framgår att kravet för att vård av kläder och 
hemtextilier ska generera avdrag är att arbetet ska ske i hemmet eller i biytan. I det stora hela 
definierar förarbetena till både tidigare och nuvarande lagen vård av kläder och hemtextilier 
på samma sätt. I förarbetena till nuvarande lydelse hänvisar man däremot till förarbetet till 
den tidigare lydelsen för att få en djupare definition av arbetet som omfattas av paragrafens 
andra punkt.  
   När det kommer till utformningen av 13 § IL punkt 3  och tidigare lydelse tredje strecksats 
har ingen skillnad skett i dess utformning. I 13§ IL framgår av punkt 3 att snöskottning som 
utförs i nära anslutning till bostaden omfattas av RUT-avdraget och i den tidigare lydelsen i 
strecksats 3 är det snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden som genererar 
skattereduktion. Utformningen är således exakt likadan, skillnad har inte heller skett i 
förarbeten gällande avdragets innebörd. Det som tillkommit på senare tid är en rapport från 
SKV som innehåller exempel på vad snöskottning och snöröjning kan vara för olika arbeten.  
   I nuvarande lagens fjärde punkt framgår att det är Häck- och gräsklippning, krattning och 
ogräsrensning samt beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller 
trädgård i nära anslutning till bostaden som omfattas av avdraget. I fjärde strecksatsen i den 
tidigare lagen var lydelsen för avdraget däremot häck- och gräsklippning samt krattning och 
ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. Skillnaden i 
lydelsen av den fjärde punkten är alltså att det finns en vidare definition av trädgårdsarbete 
uttryckligen i senare lydelsen och inte en lika avgränsad utformning. Det som påpekas i 
förarbeten till den tidigare lydelsen är att trädgårdsarbete kan utgöra ett fritidsintresse och 
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därför preciserade lagstiftaren att det skulle röra sig om ett vardagligt arbete som var av 
återkommande karaktär. Utvidgandet av arbetet gällande fjärde punkten är främst att 
begreppet trädgårdsarbete nu även omfattar bland annat borttagande av träd och buskar.  
   Om man ser till nuvarande lag  och den tidigare lagen finns en skillnad i både utformningen 
och innebörd av paragrafens femte punkt respektive femte strecksats. I IL framgår att 
Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning 
till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande omfattas av RUT-avdrag. I den 
tidigare lydelsen framgår det istället att barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till 
bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola fritidsaktiviteter eller 
liknande genererade reduktion. I införandet av IL har bestämmelserna gällande barnpassning 
definierats som ringa för att de ska kunna omfattas av reduktionen. Om man då ser till 
förarbetet till den nuvarande lagen framgår att det har skett en omformulering gällande 
barnpassning och läxhjälp. Lagstiftaren har under årens gång ändrat bestämmelserna kring 
läxhjälp, vilket ett tag var en tjänst man kunde köpa och få skattereduktion för. Idag kan man 
inte få avdrag för enbart läxhjälp eller privatlärare. Detta på grund av att man inte ska kunna 
köpa “bättre resultat” till sitt barn samt att barn inte ska vara beroende av att ha föräldrar som 
kan hjälpa dem med läxorna. I den tidigare lydelsen ingick även då läxhjälp i begreppet 
barnpassning, likt idag skiljde man dock även då på läxhjälp som ingår i barnpassning och 
läxhjälp med en privatlärare för att avgränsa omfattningen av läxhjälpen. Syftet med 
barnpassningen i övrigt var huvudsakligen att få ut kvinnor i arbete istället för att vara hemma 
med barnen, men även för att barnen inte skulle behöva tillbringa för stor del av sin vardag på 
förskola.  
   I tidigare lagens sjätte strecksats framgick att arbeten som genererade avdrag även var 
annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i 
eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid 
vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden. I förhållande till 67 kap. 13 § p. 6 IL, 
annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i 
eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid 
vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden, finns ingen skillnad när man ser till 
utformningen av paragrafen. Inte heller om man ser till förarbeten till den nuvarande lagen 
finns någon skillnad. I förarbeten framgår att det är det tidigare förarbetet som ligger till 
grund för bestämmelserna i 6:e punkten. Det som låg till grund för den tidigare lydelsen var 
att reduceringen skulle underlätta för kvinnor som arbetade dubbelt samt att regeringen ansåg 
att underlätta vardagen för de familjers vardag detta var en naturlig del av.  
   I nuvarande lag regleras hushållsarbeten med ytterligare tre arbeten/punkter som tillkommit 
för skatteavdrag. Dessa arbeten är flytt av bohag, it-tjänster samt reparation och underhåll av 
vitvaror. I den tidigare lagen fanns inte dessa arbeten med och därav är det omöjligt att göra 
en jämförelse av tidigare lagens innehåll jämfört med nuvarande lagens innehåll. Vi har därav 
valt att inte ta upp en jämförelse för punkterna 7 till 9 i 67 kap. 13 § IL.  
   När det kommer till att jämföra paragraferna om ROT-avdraget i nuvarande lag och den 
tidigare lagen kan detta inte göras eftersom det inte föreligger någon skillnad i dess 
utformning eller innebörd. Av denna anledning kommer vi därför inte att ställa upp någon 
jämförelse eftersom det inte hade lett till något vidare resultat.  



 

 19 

3.4 Enklare arbete, grundprincipen i paragrafen  

3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung 
Grunden till införandet av RUT-avdraget var framförallt att minska på svartarbetet som 
förelåg inom dessa arbeten, men även ge kvinnor utrymme att minska det obetalda arbete de 
utförde i hemmet och få mer tid till betalt arbete. Avsikten med förslaget var även att få ut 
personer med kortare utbildningar i arbetslivet.72 Avsikten med avdraget var inte att individer 
skulle få mer fritid, utan regeringen ville att individer skulle kunna ägna mer tid åt sina 
arbetsliv och inte lägga tid på det obetalda arbetet som behövdes göras hemma.73 En 
grundtanke i avdraget var att det skulle vara enkelt att köpa tjänsterna och att priset skulle 
ligga i relation till den svarta marknaden. Detta för att människor skulle vara positiva till att 
köpa vita tjänster istället för svarta.74  
   För att förtydliga avsikten med att man försökte få in fler kortutbildade i arbetslivet samt att 
försöka ersätta arbete i hemmet som är obetalt, ansåg regeringen att tjänsterna bör vara av 
enklare arbeten som varken kräver lång utbildning eller lång introduktion. För att göra 
gränsdragningen mer tydlig valde man även att tillsätta kravet om att det skulle handla om 
tjänster i bostaden eller i nära anslutning till bostaden.75 Som ett huvuddrag för 
hushållstjänster och innehållet i begreppet enklare arbeten skulle även de hushållsarbeten som 
omfattades vara sådana arbeten i hemmet som ställs som ett val gentemot valet att kunna 
arbeta mer med sitt betalda arbete. Grunden i avdraget var även likt tidigare nämnt att det 
skulle omfatta enklare arbete som inte kräver särskild utbildning och det ska omfatta sådant 
arbete som hushållet själv skulle kunna utföra.76  
   Grundprincipen som låg som en stomme för införandet av avdraget är densamma för hur 
avdragen gäller idag. Inget nytt motiv har lagts till grund för de nya avdragen utan 
grundtanken är fortfarande densamma.77 

3.4.2 Begreppet enkel stadgat i lagtext 
Begreppet enkelt arbete stadgas i lagtext dels vid hushållsarbetet städning, men även vid 
arbetet annan omsorg. Enklare städning benämndes som just enklare i senare ändringar av 
lagen, medan enklare ärenden för omsorgsarbete är något som stadgades redan vid RUT-
avdragets införande.  
   Gällande städning ansåg regeringen att begreppet enklare har en ändamålsenlig innebörd, 
detta innebär enligt lagens förarbeten att enklare städning innefattar sådan typ av städning 
som är av vardaglig karaktär och som håller sig till städningens kärnområde. Gränsdragningen 
mot vad som inte omfattas av enklare städarbete är beroende av vilken typ av utrustning som 
används. Exempelvis är redskap till för sanering, kraftigt nedsmutsade ytor, klotter, eller 
rengöring av pool inte enklare städning och omfattas inte av avdraget. Regeringen anser dock 
att denna avgränsning inte innebär att storstädning eller mer omfattande städarbeten inte 
omfattas av enklare städarbete. Gränsen för enklare städarbete ligger alltså inte i vem som 
utför tjänsten utan vad det är för redskap som används i tjänsten. En uttömmande uppställning 
av vad som omfattas av enklare städarbete går dock inte att fastställa då detta ständigt 

                                                
72 Prop. 2006/07:94 s. 1.  
73 A.a., s. 35.  
74 A.a., s. 39.  
75 A.a., s. 40. 
76 A.a., s. 41.  
77 Prop. 2014/15:99.; Prop. 2015/16:1.; Prop. 2015/16:99.; Prop. 2016/17:1. 
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utvecklas och därav ska gränsdragningen av enklare städarbete fastställas i rättstillämpningen 
och inte i förarbeten.78  
   Enklare arbete framgår även av arbetet för annan omsorg än barnpassning, där det utöver de 
exempel som ställs upp även framgår att enklare ärenden även omfattas av arbetet.79 
Begreppet enklare framgår här gällande de typer av ärenden som omfattas av avdraget, 
exempelvis bankärende eller besök till vårdcentral, då regeringen valt att lägga till eller 
liknande enklare ärenden. Vad mer specifikt enklare ärenden är framgår varken av lagtexten 
eller av förarbetena.80   
   Vid slopandet av RUT-avdraget för matlagning diskuterades i förarbetena huruvida den typ 
av matlagning som omfattades var av enkel eller mer avancerad karaktär. Regeringen 
framhöll att eftersom det inte var stadgat något om att det gällde just enklare matlagning 
kunde man inte dra någon exakt gräns för omfattningen. Regeringen menade att det även 
kunde omfatta matlagning på högst avancerad nivå. För att undvika gränsdragningsproblem 
menade remissinstansen HomeMaid Hemservice AB till proposition 2015/16:1 att man kunde 
införa begreppet “enklare matlagning” alternativt “vardaglig matlagning”. Regeringen 
menade dock att det var för svårt att dra en gräns för vad enklare matlagning omfattade, 
gällande ingredienser, redskap, tillverkning m.m. och valde att slopa regeln om 
skattereducering för matlagning eftersom de ansåg avdraget olämpligt för en reducering.81  

3.4.3 Definition av begreppet enkel 
Om man ser till begreppet enkel har detta ord en innebörd av att något är lätt att utföra eller 
förstå och motsatsen till enkel är att något är svårt eller komplicerat. Exempelvis kan något 
vara enkelt att förstå, enkelt att utföra eller enkelt att förklara. Begreppet kan även ha en 
innebörd att något inte är utöver det normala eller vanliga och att detta i sin tur är något 
negativt eller har en sämre ställning.82  
 
  

                                                
78 Prop. 2015/16:1 s. 189. 
79 Prop. 2006/07:94 s. 6.  
80 Prop. 2006/07:94 s. 43.  
81 Prop. 2015/16:1 s. 188.  
82 Svenska akademins ordlista.  
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4 Jämställdhetsperspektiv   
I detta kapitel kommer vi att lyfta fram ett jämställdhetsperspektiv utifrån juridiska regler om 
likabehandling för att belysa vikten av allas likhet inför lagen och hur detta ställer sig till 
jämställdhetssträvan inom RUT- och ROT-avdraget i samhället. För att få en samhällelig syn 
på jämställdhetssträvan i samhället har vi valt att ta upp regeringens jämställdhetspolitik 
samt för en djupare förståelse av jämställdheten mellan RUT och ROT har vi valt att 
redogöra för vilka olika arbeten som omfattas samt könsfördelningen inom respektive arbete.  

4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv  
Bristande jämställdhet samt könsdiskriminering är trots förebyggande arbete förekommande i 
Sverige. Ett av de viktigare medel vi har för att kunna motverka detta är statens makt att 
lagstifta mot ojämställdhet och könsdiskriminering.83 Definitionen av vad jämställdhet och 
genus är eller handlar om är dock inget som framgår av lag, utan stadgandet i 1 kap. 5 § 
diskrimineringslagen, DL, omfattar enbart vad ett kön är, dvs. om man är man eller kvinna. 
För jämställdhet framgår stadgande om jämlikhet av den formella jämställdhetsprincipen i 1 
kap 2 § Regeringsformen, RF vilken stadgar att den offentliga makten ska utövas med respekt 
för alla människor och dess frihet och värdighet.   
   Genus är således inget rättsligt begrepp utan ett teoretiskt begrepp vi använder på en 
strukturell nivå för att få en framställning om hur det är att ha ett visst kön eller hur det är att 
tillhöra ett visst kön. Genus är en social konstruktion som ger rätten möjlighet att konstruera 
en genusordning genom att skapa en ordning mellan könen i samhället. Detta kan ske genom 
olika typer av maktrelationer, men vanligtvis genom isärhållande samt hierarkier könen 
emellan, ett typiskt exempel på detta är just den könssegregering som finns på 
arbetsmarknaden samt den könskodning som finns inom olika yrken.84  
   Vid utformande av en lag är en viktig del den språkliga utformningen när det gäller vilket 
språk eller vilka begrepp och rekvisit man använder sig av men även graden av den teoretiska 
konstruktionen och exakthet är alla moment som behöver en systematisk reflektion. Språk är 
mångtydigt och i och med att det är genom språket som vi förstår världen innebär detta att det 
i princip är omöjligt att få en fullständig exakthet. Detta gör det extra viktigt att ta hänsyn till 
att språkliga uttryck har en betydelse.85   
  Bakom rättsskapande finns människor som formar rätten utifrån intressen och 
maktförhållanden och likt Gunnarsson skriver är rätten “(...) normkomplex präglat av 
föreställningar, ställningstaganden och värderingar omvandlade till begrepp, principer och 
regler”.86 De intressen som personerna bakom stiftandet av rätten har kommer alltså att kunna 
påverka dels lagstiftning men även rättsskipning.87  

4.2 Diskriminering och likabehandling för kvinnor och män 
I Sverige är ett av de viktigaste målen samhället strävar mot allas likhet inför lagen. Denna 
målsättning framgår även av 1 kap. 2 § RF vilken är en av Sveriges grundlagar. Paragrafen 
stadgar att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället. Det allmänna ska även motverka diskriminering på grund av bland 

                                                
83 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s.273. 
84 A.a., s. 274.  
85 A.a., s. 288f. 
86 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära s. 281.; Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, 
s. 124. 
87 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära s. 281. 
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annat kön, klass, etnicitet, hudfärg. Den offentliga makten ska utövas med beaktandet av allas 
lika värde och den enskildes frihet och värdighet.88   
   I enlighet med vad som nämndes ovan har man som svensk medborgare rätt till att 
behandlas  lika inför lagen, men likhet människor emellan framgår även enligt bestämmelsen  
1 kap. 4 § DL. Denna bestämmelse syftar till att ge människor som blivit kränkta möjlighet 
till upprättelse, men även att samhällets individer ska bli mer öppna och förstående för 
varandra samt att öka och stärka jämställdheten mellan kvinnor och män.89 Paragrafen 
reglerar bland annat den indirekta diskrimineringen som går att utläsa ur paragrafens andra 
punkt. Indirekt diskriminering är att någon missgynnas genom tillämpning av viss 
bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt som kan framstå som neutralt men som kan 
komma att missgynna personer av ett särskilt kön. Detta missgynnande, som kan framstå som 
neutralt, kan ske såväl avsiktliga som oavsiktliga.90  
   Att negativt särbehandla människor utifrån vilket kön de tillhör är inte acceptabelt utifrån 
det diskrimineringsförbud som föreligger men inte heller ur den formella 
jämställdhetsprincipen som strävar mot könsneutralitet och avskaffande av särregler för 
kvinnor som infördes för att sträva mot en likhetsideologi runt 1920 talet.91 Enbart vid två 
tillfällen får avsteg tas från den formella jämställdhetsprincipen, för det första vid det att 
syftet är att främja jämställdhet och för det andra vid det att det handlar om regler för 
värnplikt.92  
   I och med att lagstiftningen har blivit mer könsneutral har detta lett till att kön inte längre är 
ett rättsligt krav och numera saknar rättslig relevans. Frågan om dess betydelse har därav 
minskat inom den genusrättsvetenskapliga forskningen men ökat inom den teoretiska och 
rättsfilosofiska forskningen. Forskningen har inom det senare området handlat om hur likhet 
eller särart leder till hur rätten ska utformas.93  

4.3 Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen 
I genomsnitt har kvinnor mindre ekonomiska resurser än män, trots att det finns en bred syn i 
samhället att jämställdhet är något värt att sträva mot. Jämställdhet bidrar inte bara till 
ekonomisk tillväxt genom att kvinnor och mäns kompetens och skaparkraft tas tillvara och 
främjas utan bidrar även till möjligheter, rättigheter och skyldigheter på flera områden i livet. 
Målet regeringen har med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Glappet mellan könen jämnar mer och mer ut sig men 
utvecklingen går långsamt. Detta glapp visar sig genom bland annat löneskillnader, ojämlika 
karriärsmöjligheter, könsskillnader i sjukskrivningar, ojämnt uttag av föräldrapenning m.m. 
För att minska på glappet mellan könen har regeringen beslutat om en strategi för jämställdhet 
på arbetsmarknaden och i näringslivet. Regeringen anser att den ojämlika fördelningen av 
ekonomiska resurser mellan könen beror på att kvinnor sedan längre tillbaka i tiden haft lägre 
arbetsinkomster än män. Detta beror bland annat på att kvinnor utför en större del av det 
obetalda arbetet än män, det vill säga arbetet i hemmet. 94 
   I bilagan till propositionen visar regeringen att kvinnor har en utbildningsnivå som i 
genomsnitt är högre än männens och denna andel kvinnor tenderar att öka snabbare än 
andelen män. Eftersom andelen kvinnor som utbildar sig ökar tenderar kvinnors 

                                                
88 Prop. 1975/76:209 s. 136f.  
89 SOU 2006:22 s. 15.  
90 Prop. 2007/08:95 s. 101. 
91 Gunnarsson, Å. & Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 73. 
92 Prop. 1975/76:209 s. 100f.  
93 Gunnarsson, Å. & Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 183.  
94 Prop 2009/10:1 Bilaga 5, s. 7. 



 

 23 

utbildningsnivå att öka ytterligare. Trots att kvinnor utbildar sig i större utsträckning än män 
är fortfarande männens lön i genomsnitt högre än kvinnors. Detta innebär att kvinnor tjänar 
mindre på att utbilda sig jämfört med män. Detta kan dock även förklaras av att kvinnor är 
överutbildade, att de har högre utbildning än vad som egentligen krävs för deras yrke.95 Som 
tidigare nämndes beror bland annat den ojämlika fördelningen av obetalt arbete till kvinnors 
lägre arbetskraftsdeltagande. Det oavlönade arbetet bidrar till hushållens och samhällets 
välfärd men ingen inkomst eller pensionsrätt. Den ojämna fördelningen av det avlönade 
marknadsarbetet är därför en spegelbild av det oavlönade hushållsarbetet.96 Ett av de åtgärder 
som planerades då propositionen skrevs var att arbete och ansvar för hem och familj måste gå 
att förena. Regeringen menade på att skattereduktion för utgifter för hushållsarbete, det så 
kallade RUT-avdraget, skulle förena arbetsliv och familjeliv och på så sätt underlätta för 
kvinnor och män.97  
   För att kunna utveckla och genomföra jämställdhetspolitiken är den viktigaste prioriteringen 
jämställdhetsintegreringen. Jämställdhetsintegreringen innebär att man ska utgå från insikten 
av att jämställdhet skapas där resurser fördelas och beslut fattas. För att kunna hämma 
könsroller och bekämpa strukturer ska jämställdhetsperspektivet finnas med i politikens 
utformning på bred front.98 Syftet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, pojkar 
och flickor ska kunna utvecklas och formas utan att hindras av fördomar, strukturer m.m.. Det 
arbete som regeringen gör syftar till ett Sverige där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön.99 Jämställdhetsbudgeteringen är ett redskap för regeringen till att kunna nå de 
mål regeringen har med ett jämställt samhälle.100 Det som menas med 
jämställdhetsbudgetering är att man tillämpar jämställdhetsintegreringen i budgetprocessen 
för att främja jämställdheten genom bland annat prioriteringar och tilldelning av resurser. 
Jämställdhetsbudgeteringen är ett sätt att säkerställa att den ekonomiska politiken används för 
att öka den ekonomiska jämlikheten.101 En förutsättning för att jämställdhetspolitiken ska 
utvecklas är män och pojkars delaktighet.102 Männen behöver engagera sig mer för att 
samhället ska nå en jämställd framtid. Hur samhället ser på manlighet har därav betydelse för 
samhället. Till det yttersta handlar dock alltid jämställdhet om män och kvinnors möjlighet att 
forma sina liv på lika villkor. Jämställdhet är en grundläggande rättighetsfråga och det 
engagemang männen lägger ned ska inte bero på vad de själv tjänar på jämställdhet.103 
   Gunnarsson anser att det finns ett starkt beroendeförhållande gällande ekonomin inom 
familjer. Om man ser till forskning som finns på området gällande hur skatter påverkar 
hushållens arbetskraftsutbud är de individens egenytta som styr valet mellan fritid och arbete i 
hushållet. Forskningen visar också att det är den som har högst inkomst i familjen som styr 
valet av fritid och arbete för den som tjänar lägre. Om man ser detta beroendeförhållande 
utifrån ett genusperspektiv anser Gunnarsson att det inte är valet mellan arbete och fritid som 
är avgörande för arbetsutbudet i en barnfamilj, det är snarare valet mellan betalt och obetalt 
arbete, det vill säga marknadsarbete och hushållsarbete.104 

                                                
95 Prop. 2009/10:1 Bilaga 5, s. 9. 
96 A.a., s. 12f.  
97 A.a., s. 23. 
98 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 65.  
99 A.a., s. 67.  
100 A.a., s. 65.  
101 Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 13, s. 71.  
102 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 69.  
103 SOU 2014:6 s. 309f.  
104 Gunnarsson Å., Skattesystemet designat för män, Framtider nr. 3 år 2010, s. 10.  
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4.4 Kvinnliga yrken i RUT-avdraget 
SCB visade i en sammanställning att år 2013 uppgick RUT-avdraget till ca 3 miljarder 
kronor. Detta innebar att de svenska hushållen i genomsnitt fick nästan 11.000 kr i RUT-, 
ROT- och ränteavdrag. Det som har visats i SCB:s undersökning är att avdragen har använts i 
större utsträckning i de hushållen som har en högre ekonomisk standard. I de hushållen med 
högre ekonomisk standard fick hushållen i genomsnitt ut ca 30.000 kr i RUT-, ROT- och 
ränteavdrag medan de hushållen med en lägre ekonomisk standard fick ut ca 2.000 kr. Om 
man då ser till vad genomsnittet år 2013 var för RUT-avdraget hade de hushållen med högre 
ekonomisk standard ett genomsnitt på 12.000 kr i avdrag medan de med lägre ekonomisk 
standard hade ett genomsnitt på någon hundralapp.105  
   Även SKV har tagit fram statistik på användandet av RUT-avdraget, där de har fört en 
statistik om bland annat antalet köpare av de arbeten som omfattas av avdraget samt antal 
utförare från år 2009 till 2017. Om man då ser till antalet köpare var det ca 113.200 personer 
som köpte en tjänst som genererade RUT-avdrag år 2009. Antalet som köpte en tjänst som 
generade RUT-avdrag 2017 var ca 893.500 personer. Detta innebär alltså att på 8 år har 
antalet användare av avdraget ökat med ca 780.300 kr.106 
   Likt det vi har nämnt tidigare har RUT-avdraget varit till för att kvinnor ska komma ut i 
arbetslivet, men även för att jämställdheten på arbetsmarknaden ska öka.107 Trots denna 
strävan mot ett mer jämställt samhälle kan vi fortfarande se att vissa arbeten är mer 
kvinnodominerade och vissa mer mansdominerade. Genom att se till SCB:s  studier framgår 
det att arbeten som omfattas av RUT-avdraget finns en viss könsfördelning. Exempel på detta, 
som även framgår av tabellen108 är att inom städbranschen är andelen kvinnor ca 70 % och 
män ca 30 %. Ett annat exempel som visar på en könsfördelning är yrket barnskötare där ca 
90 % är kvinnor och ca 10 % män.109 

4.5 Manliga yrken i ROT-avdraget 
SCB visar i en sammanställning att år 2013 uppgick ROT-avdraget till ca 15 miljarder kronor. 
Detta innebar att de svenska hushållen i genomsnitt fick nästan 11.000 kr i RUT-, ROT- och 
ränteavdrag. Det som har visats i SCB:s undersökning är att avdragen har använts i större 
utsträckning i de hushållen som har en högre ekonomisk standard. I de hushållen med högre 
ekonomisk standard fick hushållen i genomsnitt ut ca 30.000 kr i RUT-, ROT- och 
ränteavdrag medan de hushållen med en lägre ekonomisk standard fick ut ca 2.000 kr. Om 
man då ser till vad genomsnittet år 2013 var för ROT-avdraget hade de hushåll med högre 
ekonomisk standard ett genomsnitt på 12.000 kr i avdrag medan de hushåll med lägre 
ekonomisk standard hade ett genomsnitt på ca 500 kr.110  
   Om man ser till SKV:s statistik över hur många som har köpt tjänster som genererar ROT-
avdrag från år 2009 till 2017 var antalet köpare år 2009 ca 268.700 personer medan år 2017 
var antalet köpare ca 997.300 personer. Vad man kan se av SKV:s tabell över antalet köpare 
av tjänster som omfattas av ROT-avdraget kan man se att under år 2014 till 2016 var antalet 
köpare över 1 miljon personer per vardera år under tidsspannet. Alltså har antalet köpare av 
tjänsten som genererar ROT-avdrag minskat sedan det höga antalet köpare år 2014 till 2016. 

                                                
105 Statistiska centralbyrån, Mest ROT-, RUT- och ränteavdrag till hushåll med högre inkomst, 2015. 
106 Skatteverket, skattereduktion för rut- och rot-arbeten, 2018. 
107 SOU 2008:57 s. 37. 
108 Se bilaga 1.  
109 Statistiska centralbyrån, yrkesregistret med yrkesstatistik 2017, 2019. 
110 Statistiska centralbyrån, Mest ROT-, RUT- och ränteavdrag till hushåll med höga inkomster, 2015. 
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Om man då ser till skillnaden mellan antalet tjänster köpta mellan 2009 och 2017 har antalet 
köpta tjänster på 8 år ökat med 728.600 personer.111 
   Ser man till SCB:s studier om vilka yrken som är mansdominerade visar tabellen att det är 
just de yrken där andelen män är högre än andelen kvinnor även är de yrken som genererar 
ROT-avdrag. Tabellen112 visar att exempelvis att yrket snickare har en andel män på ca 99 % 
och andelen kvinnor på ca 1 %. Ett annat yrke av de som genererar avdragsrätt är VVS-
montör, vilket även det ett av de yrken där största andelen är män.113  
 
  

                                                
111 Skatteverket, skattereduktion för rut- och rot-arbeten, 2018. 
112 Se bilaga 2. 
113 Statistiska centralbyrån, yrkesregistret med yrkesstatistik 2017, 2019.  
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5 Sammanfattande kommentarer  
I denna del kommer vi diskutera de frågeställningar vi ställt i uppsatsen och se hur de 
förhåller sig till den fakta vi tagit fram. Vi kommer utifrån frågeställningarna se till både 
tidigare och nuvarande lydelse för att ge läsaren en tydligare bild av vilka förändringar som 
skett och vad vi anser om dessa förändringar. Vi kommer även ge vår bild och våra tankar 
kring den problematik vi anser finns med dagens utformning av bestämmelserna kring RUT- 
och ROT-avdragen.  

5.1 Vilka motiv finns bakom utformningen av paragraferna för 
hushållsnära tjänster? 
Motivet bakom införandet av skattereduktion för hushållsarbete, det s.k. RUT-avdraget, var att 
den svarta marknaden gällande hushållsarbete skulle minska.114 Utöver att omvandla svart 
arbete till vitt underlättade även denna skattereducering för män och kvinnor att kombinera 
familj och hushåll med arbete.115 Genom ett avdrag för köp av hushållsarbeten kan familjer 
minska det obetalda arbete som måste utföras i hemmet, exempelvis städning, trädgårdsarbete 
eller omsorg av ett barn med funktionshinder och istället ha möjlighet till att lägga mer tid till 
betalt arbete.116 Eftersom det historiskt sett varit kvinnor som utfört det obetalda arbetet i 
hemmet i störst grad jämfört med män kan vi konstatera att det är kvinnor som främst har 
gynnats av RUT-avdraget och eftersom det i störst utsträckning är kvinnor som utför det 
obetalda arbetet i hemmet än idag är de även de som gynnas mest av avdraget även idag.117 
   För att kunna minska svartarbetet, öka sysselsättningen och främja jämställdheten infördes 
år 2007 lagen om skattereduktion för hushållsarbete.118 Avdraget framhölls som en möjlighet 
för hushållen att kunna anlita någon annan att utföra dessa tjänster.119 Lagen fastställde vissa 
typer av arbeten som omfattades av avdraget.120 Vi anser att utformandet av lagen var relativt 
enkel och tydlig och efter att vi studerat förarbetena till den tidigare lagen anser vi att vikten 
låg mer i att beskriva vilka arbeten som omfattades av hushållens vardagliga sysslor och att 
arbetet exempelvis skulle omfatta sådant arbete som hör till hushållets kärnområde.121 Vi 
skulle säga att anledningen till varför arbetena inte var mer preciserade eller definierade i vad 
det var för arbeten som skulle omfattas samt att några vidare avgränsningar i lagen inte 
gjordes kan ha berott på att lagstiftaren inte ville att lagen skulle vara för snäv i sin 
omfattning. Detta på grund av att lagstiftaren troligtvis inte ville riskera att motivet gällande 
enklare arbete som låg bakom införandet eventuellt skulle rubbas om en avgränsning 
gjordes.122 Om lagen skulle varit snävt begränsad och de arbeten som omfattas av RUT-
avdraget skulle kräva utbildning eller en större kunskap, tror vi att detta skulle kunna leda till 
att exempelvis kvinnor ändå blev kvar i de obetalda arbeten eftersom det skulle ställas för 
höga krav på de arbeten som omfattades.123  

                                                
114 Prop. 2006/07:94 s. 24. 
115 A.a., s. 35.  
116 Gavanas, A., & Calleman, C., Rena hem på smutsiga villkor? hushållstjänster i den globala 
arbetsförmedlingen,  s. 11. 
117 Se avnsitt 2.1 RUT-avdrag; Gavanas, A., & Calleman, C.,Rena hem på smutsiga villkor? hushållstjänster i 
den globala arbetsförmedlingen. s. 9.; Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män. 2018. 
118 Prop. 2006/07:94 s. 24.  
119 Gavanas, A., & Calleman, C., Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster i den globala 
arbetsförmedlingen. s. 7. 
120 Prop. 2006/07:94 s. 35. 
121 Se avsnitt 3.1 Hushållstjänster; Prop. 2006/07:94. 
122 Prop. 2015/16:1 s. 187. 
123 Se avsnitt 3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung 



 

 27 

   Lagstiftarens grundtanke med hushållsavdraget var att arbetena skulle vara enklare arbeten 
som hushållet självt skulle kunna utföra men som det istället väljer att köpa av någon annan 
för att få arbetet utfört.124 Begreppet enklare arbete är dock inget som framgår av paragrafens 
ordalydelse, utan definieras enbart av paragrafens förarbeten. Om lagstiftaren skulle definierat 
arbetena som enklare i lagtext anser vi att det skulle kunna uppstått en avgränsning i vilka 
arbeten som omfattats, men även en förvirring i vad det är som definierar ett arbete som 
enkelt. Likt det vi ovan nämnde skulle vi tro att lagstiftaren inte vill förhindra att vissa arbeten 
utesluts av avdraget, men även att lagstiftaren skulle bli tvungen att definiera mer i 
ordalydelsen av paragrafen vad ett enklare arbete är. Vi skulle säga att genom att utesluta 
begreppet enklare arbete i lagtexten, men ge en förklaring till att hela avdragets motiv är att 
generera arbeten och sysselsättning och att arbetena som omfattas därav ska vara enklare ger 
lagstiftaren en större omfattning av vad som faktiskt omfattas av avdraget och begränsar inte 
arbetena till specifikt enbart enklare arbeten.125  
   Ett år efter införandet av RUT-avdraget breddade lagstiftaren omfattningen av 
skatteavdraget och ROT-avdraget infördes.126 ROT-avdraget infördes i lagen om 
skattereduktion för hushållsarbete med motivet att byggarbeten som utfördes svart skulle 
utföras av näringsidkare med F-skattsedel och på så vis hamna på den vita marknaden.127 Det 
krav som fanns för att få utnyttja ROT-avdraget var att arbetet utfördes i anslutning till 
bostaden som du själv ägde.128 Vad vi anser när vi granskar utformningen av bestämmelserna 
gällande ROT-avdraget är att i förhållande till RUT-avdraget inte handlar om något arbete av 
enklare slag utan de arbeten som omfattas av avdraget istället kräver en viss kompetens och 
kunskap.129 Den svårighet som istället föreligger kring när skatteavdraget får användas är vart 
gränsdragningen går för arbete i nära anslutning till bostaden. Något som senare kommer att 
visa sig i rättsfall, men som vi har valt att inte gå in på i analysen.130 Motivet till ROT-
avdraget är därmed inte densamma som till RUT-avdraget, utan motivet till ROT-arbeten är 
snarare att fler människor ska komma in i arbete, samt att svartarbete ska förebyggas.131 
   Om man då ser till utformningen av den tidigare regleringen av RUT- och ROT-avdragen 
kan vi inte se någon direkt skillnad i hur man har valt att utforma lagtexten i förhållandet till 
definitionen av de arbeten som ska omfattas, snarare finns här en skillnad i förarbetena till de 
olika avdragen.132 Arbetena i RUT-avdraget omfattar som tidigare nämnt enklare arbeten som 
hushållet själva kan utföra, medan avdraget i ROT är arbete som inte ställer krav på enkelhet 
eller att hushållen själva ska klara av att utföra. En av anledningarna till att vi tror att 
lagstiftaren valt att inte definiera ROT-arbeten som enklare är vikten av att detta arbete blir 
utfört på ett korrekt sätt. Det är troligtvis därför som lagstiftaren har valt att sätta kravet på 
kompetens för att man ska veta att arbetet blir gjort av en auktoriserad yrkesman. 
Konsekvenserna av att ett golv blir utbytt av en person utan kunskap kan bli större än om en 
städare utan utbildning inte städar på ett korrekt sätt. Motiven bakom avdragen kan således 
enligt vår mening inte vara samma, eftersom de regleras med grund i helt olika arbeten.133 
  I och med prop. 2015/16:1 skedde en förändring gällande de båda avdragen och 
bestämmelserna gick från att vara stadgade i egen lag till att införas i IL:s 67 kapitel om 
skattereduktion. Från det att avdragen reglerades i en egen lag till idag har RUT-avdragets 
                                                
124 Prop. 2015/16:1 s. 40. 
125 Se avsnitt 3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung 
126 Prop. 2006/07:94. 
127 Prop. 2006/07:94 s. 25. 
128 A.a., s. 25.  
129 A.a., s. 25. 
130 HFD 2012 ref. 47. 
131 Se avsnitt 2.2 ROT-avdrag 
132 Prop. 1975/76:209; Prop. 2006/07:94; Prop. 2008/09:178. 
133 Se bilaga 1 och 2. 
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utformning och ordalydelse ändrats.134 De ändringar som bland annat har skett är att 
bestämmelserna kring RUT-avdraget nu har breddats och fått en vidare omfattning.135 
Begreppet enklare arbete som tidigare enbart framgått av förarbeten har nu även tagits in i 
lagtext, dock enbart vid arbetet städarbete.136 Motiven till varför vi har skattereduktion är 
fortfarande densamma som i tidigare lag, det vill säga för att motverka svartarbete samt för att 
få in kvinnor i arbete.137 I den tidigare lydelsen av bestämmelserna fanns som tidigare nämnt 
inte begreppet enklare arbete utskrivet i lagtext, med anledning av att antagligen fler arbeten 
skulle omfattas. I senare ändringar av lagen har som sagt lagstiftaren valt att skriva in detta 
begrepp för hushållsarbetet städning men motiven till varför stiftaren gjort detta val framgår 
inte. 138 
   Eftersom samhället är under ständig utveckling är det enligt vår mening viktig att lagtexten 
omformuleras i takt med samhällsförändringarna och vi förmodar att detta är anledningen till 
varför lagstiftaren gjort de ändringar som gjorts.139 Det vi har upptäckt är att i och med den 
nya lydelsen har paragrafen ändrats för att kunna appliceras på dagens samhälle. Detta i form 
av att man har valt att bortse från vilka yrken som vanligtvis innefattas av hushållets 
kärnområde och nu även ser bland annat till de redskap som används vid städning.140 Vi kan 
även se en skillnad i arbetet barnomsorg där vissa ändringar av bestämmelsen innefattat 
avdragsrätt för köp av enbart läxhjälp men att regeringen nu har valt att slopa denna 
bestämmelse då det inte ska vara avgörande för barnet om en förälder har råd att betala för 
läxhjälp.141 I och med den nya utformningen av RUT-avdraget så tillkom även vissa punkter, 
som även dessa visar på samhällets ständiga utveckling.142 En av de punkter som tillkom var 
arbeten som omfattar reparation och underhåll av elektronik såsom datorer och 
smartphones.143 Med detta menar vi att lagstiftarens ändringar av paragrafen gjorts för att 
hänga med i samhällsutvecklingen. Lagstiftaren nämnder även detta i vissa förarbeten, 
exempelvis att en uttömmande lista på redskap till städning ej kan göras eftersom samhället är 
i ständig förändring. Motivet att arbetena som omfattas ska gälla enklare arbeten anser vi 
därav är ett sätt för lagen att utan definierade avgränsningar kunna hänga med i utvecklingen i 
samhället på ett smidigt sätt.144  
   Som tidigare nämnts innebar bestämmelserna om avdragens införande i IL att vissa 
förändringar skedde.145 Det vi dock upptäckt i och med den nya paragrafen för ROT-avdraget 
är att det inte blev någon vidare förändring. På liknande sätt som tidigare är det kraven på att 
arbetet ska utföras i anslutning till sin bostad som man äger som gäller. Redan från det att 
ROT-avdraget först reglerades fanns svårigheter i att veta var gränsen för arbete i ansultning 
till sin bostad gick. I HFD 2012 ref. 47 var frågan kring 67 kap. 13a § IL utrymme för vidare 
tolkning och gränsdragning. I domen fastslogs att ordalydelsen i paragrafen inte ger utrymme 
att generera skattereduktion för arbeten som kan betecknas som nybyggnation av småhus. Vi 

                                                
134 Prop. 2006/07:94; Prop. 1975/76:209. 
135 Prop. 2014/15:99; Prop. 2015/16:1; Prop. 2015/16:99 ; Prop. 2016/17:1; Prop. 2016/17:1. 
136 Prop. 2015/16:1, s. 189. 
137 Prop. 2006/07:94 s. 35. 
138 Se avsnitt 3.3 Skillnad mellan tidigare och nuvarande lagens utformning av bestämmelserna gällande RUT-
och ROT-avdragen; Prop. 2015/16:1. 
139 Prop. 2009/10:1 Bilaga 5, s. 7. 
140 Prop. 2015/16:1, s. 189. 
141 Prop. 2014/15:99 s. 51. 
142 Prop. 2015/16:99; Prop. 2016/17:1. 
143 Prop. 2015/16:99 s. 35f. 
144 Se avsnitt 3.3 Skillnad mellan tidigare och nuvarande lagens utformning av bestämmelserna gällande RUT- 
och ROT-avdragen; Se avsnitt 4.3 Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen. 
145 Prop. 2015/16:1. 
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anser att i och med att det inte har skett några förändringar gällande bestämmelserna om ROT-
avdraget har lagstiftaren kanske inte beaktat den samhällsförändring som ständigt pågår.146  
   Den skillnad vi uppmärksammat gällande nuvarande bestämmelserna kring RUT- och ROT-
avdragen i förhållande till den tidigare regleringen är främst att i de nuvarande 
bestämmelserna har lagstiftaren valt att i lagtext benämna städarbete som enklare. Detta var 
något som tidigare endast gick att utläsa ur förarbetena.147 Att städarbeten ska vara av enklare 
slag är som ovan nämnts antagligen på grund av kravet att hushållet självt ska kunna utföra 
arbetet. Det vi reagerar på är valet att benämna enklare städarbete även i lagtexten eftersom 
det för oss väcker en fråga om kön och jämställdhet samt om motivet bakom bestämmelserna 
kvarstår.148 Vi förstår att konsekvenserna av att utföra ett städarbete fel är mindre än om man 
utför ett snickeri fel men att det ändå här kan bli en fråga om genus och statusen på de olika 
yrkena. Att lagstiftaren valt att definiera de kvinnodominerade yrkena som enklare känns för 
oss inte som en slump. Med jämställdhetssträvan i beaktandet bör någon form av ändring 
göras när de kommer till hur lagstiftaren, sett till språket, valt att definiera de olika 
bestämmelserna. Ett av de motiv som fanns bakom utformningen av den tidigare lagen var att 
främja jämställdhet genom att få in kvinnor på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen. 
Kanske finns motivet fortfarande kvar men att vi idag arbetar mer för jämställdheten och att 
istället för att jobba mot jämställdheten bör denna främjas, vilket vi anser inte är genom att 
benämna de yrken som är kvinnodominerade som enkla.149  

5.2 Vad menas med enklare arbete?  
Enklare arbete är likt vi ovan diskuterat enligt förarbetena en grundprincip för RUT-avdraget, 
det vill säga de arbeten som omfattas av avdraget ska vara enkla och inte kräva någon längre 
utbildning eller introduktion.150 I den tidigare lagen var detta inget som definierades i lagtext 
utan framgick enbart av förarbeten.151 I den nuvarande lagen har lagstiftaren däremot valt att 
införa begreppet i avdraget för städning. En definition av vad enklare städning innebär 
framgår dock inte i lagtexten utan framgår enbart av förarbetena.152 
   Det vi funderat över är vad som här blir en skillnad mellan enklare arbete i enlighet med 
grundprincipen, som framgår av avsnitt 3.4.1, jämfört med enklare städning som framgår i 
paragrafens ordalydelse. Vi funderar även över vad skillnaden blir mellan de mansdominerade 
yrkena och de kvinnodominerade yrkena när det kommer till stadgandet i lag om enklare 
arbete. Vi kan uppleva att det uppstår en förvirring i och med att lagstiftaren enbart benämner 
arbetet städning som är ett kvinnodominerat yrke med enklare i lagtext, men exempelvis inte 
it-tjänster som är ett mansdominerat yrke. Är det då en skillnad på hur dessa arbeten ska 
utföras eller är det samma princip om enkelhet som gäller i enlighet med förarbetena?   
I förarbetena framgår en precisering av vad det är som omfattas eller inte av en enkel 
städning. Lagstiftaren fokuserar på hur städningen utförs och med vilka redskap för att det ska 
vara enklare städning.153 Enklare städning handlar alltså inte om att arbetet i sig är enkelt, 
utan mer om hur eller vad det är man städar med.154  
   Oklarheten ligger enligt vår mening i att det finns en grundprincip som innebär att arbetet i 
RUT-avdraget överlag ska vara enkelt, men att det samtidigt stadgas i paragrafen att 
                                                
146 Se avsnitt 3.2.2 Reparation, underhåll och om- och tillbyggnad av ägd bostad, bostadsrätter och lägenheter. 
147 Prop. 2006/07:94 s. 41. 
148 Se avsnitt 3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung.  
149 Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv.  
150 A.a., s. 1.  
151 Prop. 2006/07:94. 
152 Prop. 2015/16:1, s. 189. 
153 A.a., s. 189. 
154 A.a., s. 189. 
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städarbete ska vara av enklare form.155 Detta gör att vi anser att det framställs som en skillnad 
i svårighetsgrad mellan yrkena. Vi menar på att detta uppger en förvirring kring vad det 
egentligen är som gäller och att detta ger upphov till frågor om det någon skillnad i begreppet 
enklare arbete och enklare städning? Vi menar på att innebörden av paragrafens grundprincip 
kan få en annan vikt i frågan om enkelt arbete eftersom grundprincipen enklare arbete verkar 
ha en annan innebörd än vad enklare städning har. Enklare arbete syftade till att arbetena 
skulle kunna utföras av hushållet självt, medan enklare städning istället syftar till hur 
städningen utförs.156 
   På grund av denna oklarhet kan det vara lätt att tro att de olika arbetena som omfattas av 
RUT-avdraget har olika status. Detta menar vi på eftersom begreppet enkelt i vissa 
sammanhang kan betyda att något är negativt eller sämre ställt och att detta då kan ge upphov 
till att man förstår arbetet städning som ett enklare arbete på ett negativt sätt än vad reparation 
och underhåll av vitvaror förstås.157 Detta eftersom reparation av vitvaror inte är benämnt med 
begreppet enklare vilket inte ger detta arbete samma negativa känsla.158  
   Likt det vi i avsnitt 4.4 nämnde är de olika RUT-arbetena yrken ganska tydligt uppdelade i 
mansdominerade och kvinnodominerade yrken.159 Något vi uppmärksammat är att det enbart 
är de kvinnodominerade yrkena som lagstiftaren valt att benämna i lag som enklare, 
exempelvis enklare städning eller enklare omsorgs-ärenden.160 Eftersom lagstiftaren redan 
benämnt att RUT-arbeten ska vara enklare i förarbetena kan man reflektera över varför 
stiftaren enbart benämnt två kvinnodominerade yrken för enklare och inte något av de 
mansdominerade yrkena? eller till och med ifrågasätta varför inte alla arbeten som omfattas 
benämns med enklare i lagtexten? Vi tror inte att lagstiftaren med avsikt formulerat 
paragrafen på detta sätt för att framställa de kvinnodominerade yrken som sämre än de 
mansdominerade. Vi tror snarare att det troligtvis handlar om hur man vill avgränsa arbetena 
från att omfatta för mycket arbetsområden än vad som var avsikten från början med 
paragrafen. Dock kan vi relatera detta till just den makt som lagstiftare sitter på vid 
lagstiftande, det vill säga makten till att lagstifta mot ojämställdhet och könsdiskriminering.161 
Eftersom det är genom språk vi förstår världen är det viktigt att detta är så exakt som möjligt i 
lagtexten för att man inte ska kunna tolka någonting på flera olika sätt.162 Det är omöjligt att 
få en text fullt exakt, men att ta extra hänsyn till hur man utformar en paragraf kan enligt vår 
mening ha stor betydelse för hur den kommer till uttryck och vad den får för betydelse.163 I 
och med att språk är mångtydigt anser vi att det är upp till lagstiftaren att försöka hindra 
missförstånd eller oklarheter vid det att de utformar en lag eller en paragraf.164 Gällande 
enklare städarbete kan vi anse att lagstiftaren borde varit mer noggrann vid val av begrepp, 
just eftersom det i detta fall kan anses göra en skillnad på status av ett kvinnodominerat yrke 
gentemot hur stiftaren benämnt de mansdominerade yrkena.165  

                                                
155 Prop. 2006/07:94 s. 1 
156 Se avsnitt 3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung; Se avsnitt 4.2 Diskriminering och 
likabehandling för Kvinnor och män; Prop. 2006/07:94 s. 1; Prop. 2015/16:1, s. 189. 
157 Svenska akademins ordlista: begreppet enkel; Prop. 2015/16:1 s. 189. 
158 Se avsnitt 3.4.3 Definition av befreppet enkel. 
159 Statistiska centralbyrån, Mest ROT-, RUT- och ränteavdrag till hushåll med högre inkomst, 2015. 
160 Se bilaga 1 och 2. 
161 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 273. 
162 A.a., s. 288. 
163 A.a., s. 288. 
164 A.a., s. 273. 
165 Se avsnitt 3.4.2 Begreppet enkel stadgat i lagtext; Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett 
genusrättsvetenskapligt perspektiv. 
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   Genus är likt vi framförde i avsnitt 4.1 en social konstruktion som kan ge rätten en 
möjlighet att skapa en ordning mellan könen i samhället samt att de tilldelas maktrelationer.166 
Exempelvis sker detta genom att segregera könen eller särhålla dem genom hierarkier.167 I 
och med att lagstiftaren enbart nämner de kvinnodominerade yrkena som enklare menar vi på 
att det kan ske en segregering mellan könen, eftersom man gör skillnad på yrkena med ett 
begrepp som ställer de kvinnodominerade arbetet i sämre ställning än de mansdominerade, 
rent ordalydelse mässigt. Ett enkelt städarbete kan uppfattas som inte svårt, okomplicerat samt 
även negativt ställt, medan de mansdominerade yrkena enbart är benämnda med dess titel, 
exempelvis arbetena reparation och underhåll eller trädgårdsarbete vilket gör att de vid en 
sådan här jämförelse kan uppfattas som att de ska vara svåra, komplicerade eller om inte 
annat inte enkla arbeten.  
   Likt vad vi nämnde ovan uppfattar vi inte detta som ett medvetet val av lagstiftaren, utan vi 
anser mer att detta är något som lagstiftaren borde tänkt på vid utformandet av paragrafen. 
Särskilt i och med den makt lagstiftaren sitter på idag för att ha möjlighet till att kunna 
motverka denna typ av ojämställdhet eller könsdiskriminering. Likt Gunnarsson nämner kan 
rätten även spegla värderingar hos de personer som formar rätten,168 detta reflekterar vi över 
som en faktor till varför lagstiftaren valt den ordalydelse som idag föreligger och att 
lagstiftaren eventuellt inte har tänkt på hur detta kan uppfattas ur ett genusperspektiv.169  
   För att se detta problem på ett djupare plan har vi har även reflekterat över om lagstiftandet 
på detta sätt kan vara indirekt diskriminering utifrån 1 kap. 4 § DL. Ska man se till 67 kap. 13 
§ IL vid fråga om tillämpningen och nyttjandet av paragrafen kan vi konstatera att det inte 
finns någon form av diskriminering, eftersom både män och kvinnor får nyttja avdragen samt 
att både manliga och kvinnliga yrken omfattas av avdraget. Detta gör att avdraget ej kan ses 
diskriminerande i sin tillämpning. Vi skulle dock mena att paragrafens utformning 
missgynnar det kvinnodominerade yrket städare, och att det är just missgynnandet som vi i så 
fall menar är diskriminerande. Att benämna yrket som enklare städning är antagligen inte 
lagstiftarens mening till att missgynna detta yrke, utan detta sker på ett neutralt sätt utan att 
egentligen vara avsiktlig. Anledningen till varför vi har denna åsikt är att det är detta som är 
innebörden av indirekt diskriminering, att ett missgynnande framstår som neutralt men som 
ändå missgynnar personer, exempelvis på grund av kön.170 
   I och med den jämställdhetspolitik som regeringen arbetar för, dels genom att arbeta för att 
glappet mellan män och kvinnor ska minska men även för att jämställdhet ska skapas där 
beslut fattas,171 anser vi att skapandet av en skillnad mellan ett kvinnodominerade och 
mansdominerade arbete i paragrafens utformning kan anses lite underligt.172 RUT-avdraget 
infördes för att jämna ut glappet med obetalt arbete mellan kvinnor och män,173 men istället 
anser vi att  paragrafens ordalydelse kommit att utvecklas till att göra skillnad statusmässigt 
mellan yrken som är dominerande mellan män och kvinnor.174  
  Att benämna ett arbete som enklare anser vi inte i sig är ojämställt, om det var så att alla 
yrken som ska vara enklare arbete benämns som enklare. Exempelvis kan vi se att vid 
slopandet av avdrag för matlagning menade remissinstanser att istället för att slopa avdraget 
införa ett begrepp som preciserade mer vad som omfattades genom att införa exempelvis 

                                                
166 A.a., s. 273. 
167 A.a., s. 274.  
168 Gunnarsson, Å. & Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 124. 
169 Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. 
170 Se avsnitt 4.2 Diskriminering och likabehandling för kvinnor och män; Prop. 2007/08:95 s. 101. 
171 Prop 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 65.  
172 Prop. 2006/07:94 s. 31f, och bilaga 1och 2. 
173 Prop. 2006/07:94 s. 1.  
174 Se avsnitt 4.3 Jämställdhetsträvan i förhållande till skattereduktionen.  
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begreppet “vardaglig matlagning” eller “enklare matlagning”.175 Regeringen menade dock i 
detta fall att det skulle bli en för svår gränsdragning med vad enklare matlagning skulle 
omfatta och valde istället att slopa avdraget för matlagning.176 Detta gör oss lite förvirrade, 
eftersom det just är ett av de begreppen lagstiftaren valt att införa när det kommer till städning 
och att regeringen vid detta införande ansåg att det begreppet inte uppgav en svår 
gränsdragning.177 Vi har svårt att förstå vad skillnaden mellan matlagning och städning var 
ändamålsmässigt och varför regeringen valde att inte införa begreppet enklare för matlagning 
när de gjorde det för städning. Detta är inget vi kan utläsa av förarbetena vilket gör att vi inte 
kan diskutera denna fråga mer utan att enbart få ett spekulativt svar.178  
   För ROT-avdrag har lagstiftaren valt att varken i förarbetena eller lagtext definiera de 
arbeten som omfattas som enkelt. Som vi tidigare nämnde är dock RUT och ROT helt olika 
arbeten och ställer olika krav när det kommer till kompetens, vilket gör att ROT-arbeten 
troligtvis inte kan ha ett krav som enklare snickeri eller enklare VVS-installationer, eftersom 
det för dessa yrken krävs en speciell utbildning och inget man kan benämna enkelt.  
   Vi anser dock att det kanske är på samma sätt vi diskuterar ROT-arbeten vi behöver 
diskutera de arbeten som omfattas av RUT-avdraget, det vill säga att även om RUT-arbeten 
inte kräver viss utbildning kan det vara missvisande att benämna dessa arbeten som enkla. Vi 
förstår paragrafens innebörd av att alla arbeten ska omfatta enklare arbeten som hushållet 
självt kan utföra och att det är enklare tjänster som ska omfattas. Det kan dock bli 
missvisande vid det att enklare arbete skrivs ut enbart för städning i lagtext, vi får då en 
uppfattning om att städarbete är ett enklare arbete än de övriga arbeten som omfattas.179  

5.3 Har ändringarna av hushållsavdragen lett till mer eller mindre 
jämställda effekter? 
Om vi ser till avdragen rent tillämpningsmässigt anser vi att de i sig är jämställda, eftersom 
avdragen rent konkret innebär att oavsett om du är man eller kvinna och köper något av de 
arbeten som omfattas av avdragen så genererar detta en skattereduktion på maximalt 50.000 kr 
per år. Det är med detta i beaktandet som vi anser att avdraget i sig är jämställt rent praktiskt. 
Det vi dock upptäckt är att de tidigare lydelserna av paragraferna anses som jämställda ur ett 
genusperspektiv eftersom man varken i utformningen eller förarbeten gör skillnad på de olika 
arbeten som omfattas. Detta gäller både för innebörden av paragraferna men även för 
ordalydelsen. I de nuvarande lydelserna av paragraferna anser vi även att avdragen är 
jämställda rent praktiskt, men inte när det kommer till utformningen av paragrafen till RUT-
avdraget.180  
   Efter att vi jämfört de båda avdragen åt kan vi konstatera att många av de arbeten som 
omfattas av RUT-avdraget är kvinnodominerade arbeten, exempelvis vårdbiträde, personlig 
assistent och städare, jämfört med arbeten i ROT-avdraget som i princip enbart är 
mansdominerade yrken såsom VVS-installatör, målare, snickare m.m.181  En fråga vi ställer 
oss är därav om man kan jämföra RUT och ROT genom ett genusperspektiv eller om 
paragraferna är så pass olika rent yrkesmässigt att det blir svårt att kunna göra en bedömning 

                                                
175 Prop. 2015/16:1 s. 188. 
176 A.a., s. 188.  
177 Prop. 2015/16:1 s. 188. 
178 Se avsnitt 3.3 Skillnad mellan tidigare och nuvarande lagens utformning av bestämmelserna gällande RUT- 
och ROT-avdragen.  
179 Se avsnitt 3.4.2 Begreppet enkel stadgat i lagtext; Se avsnitt 4.3 Jämställdhetssträvan i förhållande till 
skattereduktionen.  
180 Se avsnitt 2 Bakgrunden till RUT- och ROT-avdrag; Prop. 2015/16:1, s. 189. 
181 Statistiska centralbyrån, yrkesregistret med yrkesstatistik 2017, 2019. 
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om den ena är mer eller mindre jämställd gentemot den andre. RUT-avdraget har som vi i 5.1 
och 5.2 diskuterat ett motiv bakom införandet av att omfatta enklare arbeten medan ROT-
avdraget kräver specialistkunskap för att kunna utföra arbetet.182  
   En skillnad vi upptäckt mellan avdragen är att RUT-avdraget som enligt statistik nyttjas till 
störst del av kvinnor är de arbeten som ska vara av enklare slag och inte tvärtom det vill säga 
de mansdominerade arbetena.183 Ser man däremot till ROT-avdragen används avdraget i större 
utsträckning av män och dessa yrkena kräver en större kunskap och utbildning än vad RUT-
arbetena gör.184 Utifrån ett jämställdhetsperspektiv frågar vi oss varför det avdrag som kvinnor 
utnyttjar mest ska vara det avdrag som baseras på enklare arbeten medan det avdrag som män 
i störst utsträckning utnyttjar baseras på ett arbete med högre utbildning. Vi undrar även om 
denna skillnad leder till att avdragen bidrar till mindre jämställda effekter eftersom de inte 
bygger på samma grund, det vill säga att avdragen inte ställer samma krav på arbetena. Efter 
att ha studerat SCB:s undersökning185 om yrkesregister och yrkesstatistik kan vi konstatera att 
andelen kvinnor som nyttjar RUT-avdrag är högre än män, och att detta enligt vår mening kan 
antyda att kvinnor vill ha hjälp med sysslor som de även utför i hemmet.186 Detta resonemang 
anser vi även föreligger för de manliga arbeten i ROT-avdraget som nyttjas till störst del av 
män, men att de vill istället ha hjälp med de arbeten som vanligtvis utförs av männen, 
exempelvis snickeri.187 Vi anser att detta kan leda till mindre jämställda effekter då respektive 
kön kan dras till det arbete som domineras av sitt eget kön. På detta sätt menar vi att glappet 
mellan kvinnor och män inte jämnas ut, utan snarare förstärker skillnaderna könen emellan. 
Dock anser vi att det är svårt att genom utformningen av bestämmelserna gällande avdragen 
kan leda till att fler män och kvinnor väljer att nyttja avdraget på ett annorlunda sätt än vad de 
gör idag, detta tror vi snarare har med samhällets normer och stereotyper att göra.188  
   Likt vår diskussion i avsnitt 5.2 har vi upplevt att den ändring i RUT-avdraget som lett till en 
markant ojämställd effekt är just att lagstiftaren valt att införa begreppet enklare städarbete för 
hushållsavdraget städning och rengöringsarbete.189 Vi anser detta eftersom vi inte funnit svar 
på varför begreppet enbart är infört till städarbete som är ett kvinnodominerat yrke och inte 
infört till något av de mansdominerade yrkena i RUT-avdraget, trots att samtliga av arbetena 
ska vara enklare i RUT-avdraget. Detta har enligt vår mening gett upphov till att de 
kvinnodominerade och de mansdominerade har fått en statusskillnad och att det 
kvinnodominerade yrket har framställts som förminskande jämfört med de mansdominerade.  
   Ett av de viktigaste medel som vi har för att motverka ojämställdhet och könsdiskriminering 
är att lagstifta emot detta.190 När vi utformar bestämmelser i lagtext är det språket som har en 
viktig del och även en stor betydelse i hur omvärlden uppfattar och tolkar det som står i 
lagtexten.191 Allas likhet inför lagen är i Sverige en av de viktigaste målen som samhället 
strävar mot, som även framgår av 1 kap. 2 § RF. Bestämmelserna i nyss nämnda paragraf 
innebär bland annat att makten ska beakta allas lika värde.192 Lagstiftaren har även genom 1 
kap. 4 § DL lagstiftat för att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor. Paragrafen 

                                                
182 Prop. 2006/07:94 s. 1.  
183 Se Bilaga 1 och 2. 
184 Se Bilaga 1 och 2. 
185 Se bilaga 1 och 2.  
186 Skatteverket, skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten, 2018. 
187 Skatteverket, skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten, 2018. 
188 Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv; Se avsnitt 4.3 
Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen; Prop 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 65; Prop. 
2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 69. 
189 Prop 2015/16:1. 
190 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 273. 
191 A.a., s. 288f. 
192 Prop. 1975/76:209 s. 136f.  
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reglerar bland annat indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas genom 
exempelvis tillämpningen av en viss bestämmelse.193 De ändringar som gjorts av 67 kap. 13 § 
IL anser vi dels lett till en mer ojämställd effekt på grund av att det idag inte upplevs som att 
män och kvinnor värderas på samma sätt när ett kvinnodominerat arbete framställs som 
enklare än ett mansdominerat. Detta skulle vi mena är oförenligt med att makten ska beakta 
allas lika värde. Men vi anser även att ändringen av paragrafen lett till mer ojämställda 
effekter på grund av att det idag kan ses som indirekt diskriminering mot kvinnor som arbetar 
som städare likt vi anförde i avsnitt 5.2. Med denna redogörelse för varför vi anser att 
ändringen lett till mer ojämställda effekter anser vi att lagstiftaren haft en chans att motverka 
ojämställdhet i lagtexten men att stiftaren inte utnyttjat den makt hen faktiskt sitter på.194 
   För att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar att forma sina egna liv är det enligt 
vår mening en förutsättning att regeringen har en jämställdhetspolitik. Jämställdhet innebär för 
ett samhälle att kvinnor och mäns kompetens och skaparkraft tas tillvara på och främjas.195 För 
detta har regeringen beslutat om en strategi för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.196 
Regeringen menade på att en av anledningarna till att det finns en ojämlik fördelning av 
resurser mellan könen är för att kvinnor har sedan en tid tillbaka haft lägre arbetsinkomster än 
män och att detta beror på att kvinnor utför en större del av det obetalda arbetet i hemmet.197 
För att kunna genomföra en jämställdhetspolitik måste prioriteringen ligga vid 
jämställdhetsintegreringen.198 Detta innebär att man ska utgå ifrån att jämställdhet ska skapas 
där resurser fördelas och beslut fattas, jämställdhetsperspektivet måste finnas med i politikens 
utformning på bred front.199 Vi menar att i detta avseende är det tydligt att det finns en bild av 
hur lagstiftare faktiskt bör tänka vid det att lagar och ändringar i paragrafen stiftas, det vill 
säga att stiftare ska arbeta för ett mer jämställt samhälle. Att ta ett avsteg från detta arbete 
anser vi även märkligt då regeringen infört jämställdhetspolitiken innan ändringen skedde av 
paragrafen då jämställdhetspolitiken diskuterades år 2009200 och ändringen av paragrafen 
skedde år 2015.201 
   För att svara på frågeställningen om ändringarna av paragrafen har lett till mer eller mindre 
jämställda effekter skulle vi säga att ändringarna som gjorts har lett till mindre jämställda 
effekter och därmed även en mindre jämställd lagtext. Detta eftersom införandet av enklare 
städarbete inte kan anses överensstämma med regeringens arbete med just strävan efter 
jämställdhet mellan män och kvinnor likt vi ovan anförde.202 För att de ska vara en fråga om 
jämställdhet anser vi att man bör se över de språk som används när man skriver en lagtext och 
lagstifta med ett mer genusrättsvetenskapligt sätt att se på språkets betydelse. Just för att 
omvärlden inte ska tolka det som står på ett sätt som inte överensstämmer med den 
jämställdhetspolitik Sverige driver.203  
  

                                                
193 Prop. 2007/08:95 s. 101. 
194 Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv; Korling, F. & Zamboni, 
M., Juridisk metodlära, s. 273. 
195 Prop. 2009/10:1 Bilaga 5, s. 7. 
196 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 65. 
197 Prop. 2009/10:1 Bilaga 5, s. 7. 
198 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 65. 
199 A.a., s. 65. 
200 Prop. 2009/10:1 Bilaga 5, s. 7. 
201 Se avsnitt 4.3 Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen; Prop. 2015/16:1. 
202 Prop. 2009/10:1 Bilaga 5, s. 7. 
203 Se avsnitt 4.3 Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen 
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6 Avslutning 
I följande avsnitt kommer vi sammanställa den fakta och reflektioner vi fört i ovanstående 
avsnitt samt att vi kommer gå igenom vissa förändringsaspekter och förslag på ändringar för 
framtiden.  

6.1 Sammanställning av fakta och reflektioner 
Motiven bakom införandet av RUT- och ROT-avdrag grundar sig i att den svarta marknaden 
skulle minska samt att kvinnor i större utsträckning skulle komma ut på arbetsmarknaden 
istället för att ägna sig åt de obetalda arbetet i hemmet, s.k. hushållsarbeten.204 Syftet med 
RUT-arbete både i den tidigare lagen samt nuvarande lag är att avdraget ska omfatta enklare 
arbeten som hushållet självt kan utföra men som familjen har en möjlighet att köpa som tjänst 
istället.205  Motiven till varför lagstiftaren valde att inte införa begreppet enklare arbete i den 
tidigare lagens bestämmelser kan vi konstatera baseras på att lagstiftaren troligtvis inte ansåg 
att avgränsa de arbeten som skulle omfattas av avdraget.206 Detta menar vi bland annat 
grundade sig i att gränsdragningen för vilka arbeten som skulle omfattas skulle bestämmas i 
rättstillämpningen enligt lagstiftaren.207 I nuvarande lag har lagstiftaren valt att ta in begreppet 
enklare städning som definition av städarbete, vilket vi anser inte har påverkat motivet bakom 
avdraget i sig, däremot menar vi att det har bidragit till en oklarhet i om lagstiftaren menar att 
enklare städarbete i lagtexten innebär något annat än motivet enklare arbete enligt den 
ursprungliga grundprincipen.208 
   När begreppet enklare arbete infördes i definitionen av städarbetet resulterade det i att fokus 
inte längre ligger på hushållets kärnområde utan istället vilket redskap som användes och hur 
det användes.209 Enklare arbete betyder inte enligt förarbete att det behöver vara städning av 
enklare slag utan det kan även handla om en storstädning.210 Att lagstiftaren valde att enbart 
införa begreppet enklare i ett av de arbeten omfattas av avdraget anser vi resulterar i en fråga 
om status och könsskillnader. Detta eftersom att man kan uppleva städarbete som ett 
kvinnodominerat yrke då får en sämre ställning gentemot de mansdominerade yrken  som inte 
benämns som enklare. 211 
   I och med införandet av begreppet enklare arbete i lagtexten enbart införs som en definition 
av ett kvinnodominerat yrke uppstår för oss en jämställdhetsfråga. Regeringen jobbar aktivt 
med jämställdhetspolitik för att minska och motverka det glapp som idag finns mellan män 
och kvinnor på flera fronter i samhället.212 Detta gör att ändringen av lagtexten får en 
ojämställd effekt eftersom att lagstiftaren går emot det aktiva arbetet regeringen jobbar för 
genom att ge ordalydelsen av paragrafen en ojämställd utformning. Därav anser vi att 
ändringarna som gjorts av paragrafen leder till mindre jämställda effekter.213  
   När det kommer till RUT- och ROT-avdragen har vi svårt att dra konkreta jämförelser då vi 
har upptäckt att avdragen inte riktigt har samma motiv till införandet, samt att de inte heller 
har samma mål med införandet. Skillnaden i avdragens syfte är att RUT-avdraget infördes 

                                                
204 Prop. 2006/07:94 s. 24. 
205 Gavanas, A., & Calleman, C., Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster i den globala 
arbetsförmedlingen. s. 7. 
206 A.a., s. 7. 
207 Prop. 2015/16:1, s. 189. 
208 Se avsnitt 3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung.  
209 A.a., s. 189. 
210 A.a., s. 189. 
211 Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv.  
212 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13, s. 65. 
213 Se avsnitt 4.3 Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen.  
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främst för att få in kvinnor i arbetslivet, medan ROT-arbetet infördes för att motverka 
arbetslöshet överlag utan att fokusera på visst kön.214 RUT-arbete har som grund att det ska 
gälla enklare arbeten medan ROT-arbeten omfattar arbeten som kräver en större 
kompetens.215 Detta gör att vi anser att en jämförelse i paragrafernas utformning inte kan 
göras, då avdragen som sagt är för olika.216  
  

                                                
214 Gavanas, A., & Calleman, C., Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster i den globala 
arbetsförmedlingen. s. 7; Prop. 2006/07:94 s. 25. 
215 Prop. 2006/07:94 s. 41; Prop. 2006/07:94 s. 25. 
216 Se avsnitt 2 Bakgrund till RUT- och ROT-avdrag. 
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6.2 Framtidssyn för RUT-avdragets ordalydelse 
Vi ser i dagens samhälle att det finns ett jämställdhetsmål och att kvinnor och män ska ha lika 
rättigheter.217 Om man ser till utformningen av nuvarande lagtext och definitionen av enklare 
arbeten ställer vi oss frågan om införandet av detta begrepp verkligen är något som bidragit 
till att paragrafen utvecklas i takt med samhället? Vi ser idag att regeringen arbetar mot att 
utveckla vårt samhälle mot en mer jämställd plats och att införa begreppet enkelt enbart för ett 
kvinnodominerat yrke anser vi är att inte beakta och arbeta för jämställdhet.218 Vi anser därav 
att lagstiftaren bör omformulera lagtexten till en ändring som leder till mer jämställda 
effekter, samt beakta den jämställdhetspolitik regeringen arbetar för.219  
   I propositionen 2015/16:1 kom remissinstansen HomeMaid Hemservice AB med ett förslag 
för att undvika gränsdragningsproblem angående vart gränsen för enklare matlagning gick 
och menade att regeringen kunde se över definitionen av matlagning och istället införa ett 
annat begrepp, exempelvis vardaglig matlagning. Regeringen  menade dock att 
gränsdragningsproblematiken kvarstod och RUT-avdraget för matlagning slopades istället.220  
För att motverka den oklarhet vi anser uppstått gällande begreppet enklare arbete vill vi att 
lagstiftaren likt förslaget om enklare matlagning, ser över hur man har valt att utforma 
bestämmelserna. Vi skulle istället vilja att lagstiftaren använder ett mindre värdeladdat ord i 
sammanhanget. Förslagsvis anser vi att ett begrepp i form av “vardaglig städning”, “städning i 
mindre omfattning” eller något liknande skulle användas. Detta för att ha en sådan neutral 
lagstiftning som möjligt. Alternativt att man tar bort begreppet enklare ur ordalydelsen och 
går tillbaka till den utformning som löd vid paragrafens införande.221 
   Anledningen till att vi vill se en förändring i utformningen av bestämmelsen gällande RUT-
avdraget är på grund av det motiv som fanns bakom paragrafens införande. Syftet med RUT-
avdraget var som tidigare nämnts att främja jämställdheten och för att få ut kvinnor på 
arbetsmarknaden. För att det motiv som låg bakom paragrafens införande inte ska upplevas 
oklar eller förvirrande anser vi att det krävs att lagstiftaren ser över utformningen av 
bestämmelsen. Detta för att inte frångå motivet med avdraget och för att utveckla den svenska 
lagstiftningen i takt med samhället.222  
 
  

                                                
217 Likhetsprincipen 1:2 RF. 
218 Prop. 2006/07:94 s. 41. 
219 Se avsnitt 4.1 Språkets betydelse i lagtext ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv; Se avsnitt 4.3 
Jämställdhetssträvan i förhållande till skattereduktionen.  
220 A.a., s. 41. 
221 Se avsnitt 3.4.2 Begreppet enkel stadgat i lagtext.  
222 Se avsnitt 3.4.1 Grundprincipen i hushållsavdragets ursprung.  
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