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Förord 
Skrivandet av denna uppsatsen har gett mig god erfarenhet i hur det är att utföra 

självständigt arbete. Jag hade dock inte kunnat skriva denna uppsats utan stort stöd av 

min familj och mina studiekamrater. Ett stort tack går även till min handledare David 

Sundström som med stort tålamod väglett mig i skrivandet av denna uppsats.  
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SAMMANFATTNING 
Sverige är ett land som strävar efter trygghet; vi har gratis skola, kraftigt subventionerad 

sjukvård och man får arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Trots detta har en mindre 

del av befolkningen fått en allt större del av inkomsterna, ojämlikheterna i inkomst har 

ökat. Denna studien undersöker med hjälp av paneldata om antalet köpta ROT- och 

RUT-arbeten kan vara en förklaring till denna ökning genom att hushåll köper billiga 

hushållstjänster för att kunna arbete mer själv. Detta samband fann Patricia Cortes 

(2008) då hon undersökta om den stora immigrationen till USA av lågutbildad 

arbetskraft påverkade amerikaners köpkraft. 
 

Studien finner att ROT-avdraget har en positiv effekt på inkomstojämlikheterna där en 

ökad konsumtion av ROT-arbeten kommer att leda till en minskning i ojämlikheterna i 

inkomst. RUT-avdraget har däremot den motsatta effekten. En ökad konsumtion av 

RUT-arbeten kommer att bidra till en ökad ojämlikhet i inkomst. Detta kan delvis 

förklaras med hjälp av Gary Beckers (1975) och Ruben Gronaus (1997) teorier om 

hushålls omfördelning av tid. Dessa teorier bygger på att hushåll kommer att utföra 

hushållssysslor själva fram tills marginalprodukten av dessa sysslor är lika med den 

reallön som går förlorad av att individerna i hushållet ej arbetar.  

 

Effekten som ROT-avdraget har på inkomstojämlikheten stämmer dock ej överens med 

dessa teorier då en ökad konsumtion av ROT-arbeten ej ökar ojämlikheterna i inkomst 

utan minskar dessa. För att undersöka vad detta beror på skulle vidare forskning behöva 

göras. Det kan dock bero på att en högre konsumtion av ROT-arbeten ökar efterfrågan 

på arbetskraft och då inkomsten för de yrkesgrupper som utför dessa arbeten är högre än 

för de som utför RUT-arbeten kan den högre lönen vara en möjlig förklaring till den 

observerade effekten. 
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1.  INLEDNING 
 

Sverige är ett land som strävar efter trygghet; vi har gratis skola, kraftigt subventionerad 

sjukvård och man får arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Denna trygghet finansieras med 

statens skatteinkomster och enligt en rapport gjord av Alexander Fritz Englund och Jacob 

Lundberg (2016) är Sverige det land av sammanlagt 31 länder som jämförts det land med 

högst marginalskatt för höginkomsttagare. Trots denna relativt höga marginalskatt har 

Socialdemokraterna inför valet 2018 tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka de ökningar i 

inkomstojämlikhet som Sverige har haft de senaste åren och hur det går att hindra denna 

ökning (Socialdemokraterna, 2017).  

 

Under alliansregeringen som styrde Sverige mellan åren 2006 och 2014 infördes ett 

skatteavdrag på hushållsnära tjänster. Kostnaderna för att köpa hushållsnära tjänster skulle 

minska för att skapa en lägre arbetslöshet i Sverige, detta genom att kunden fick göra avdrag 

på skatten för halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor för ROT- och RUT-arbeten. Där 

ROT-arbeten innefattade renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader och RUT-arbeten 

innefattade rengöring, underhåll och tvätt.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om ROT- och RUT-avdragen kan vara en 

bidragande orsak till Sveriges ökade inkomstojämlikheter. Detta kommer att undersökas med 

hjälp av statistik över antalet konsumerade ROT- och RUT-arbeten och ginikoefficienten för 

Sveriges samtliga kommuner mellan åren 2010 och 2015. Ginikoefficienten är ett mått som 

använts för att se om ROT- och RUT-avdragen har bidragit till ökade eller minskade 

ojämlikheter i inkomst. 

 

Studien kommer att bygga på en gammal ekonomisk teori av Gary Becker (1975) som 

beskriver hur privatpersoner väljer hur de ska konsumera hushållsnära tjänster; om de ska 

utföra dem själva eller betala någon annan att utföra dem. Teori kallas för teorin om 

omfördelning av tid och utvecklades sedan vidare av Ruben Gronau (1997). Gronau kom fram 

till att hushåll kommer att utföra hushållsarbete själv tills marginalprodukten av deras 

hushållsarbete är lika med deras reala lön. Med ett avdrag som gör det billigare för hushållen 

att köpa dessa tjänster kommer således fler att välja att göra det eftersom det blir dyrare att 

göra jobbet själv. 
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Detta samband fann även Patricia Cortes (2008) när hon undersökte hur immigrationen av 

lågutbildad arbetskraft hade påverkat USA:s ekonomi. Cortes kom fram till att de 

hushållsnära tjänsterna som städning och barnpassning hade blivit billigare i USA och att fler 

högutbildade kvinnor valde att utföra färre sysslor i hemmet och istället arbeta. Detta menade 

Cortes var en förklaring till att köpkraften för de högutbildade i USA hade ökat kraftigt, 

samtidigt som den knappt ökat alls för de lågutbildade.  

 

Det möjliga skatteavdraget på hushållsarbeten som ROT- och RUT-avdraget innebär bör i 

enlighet med Becker och Gronaus teorier bidra till att allt fler väljer att nyttja dessa avdrag 

istället för att utföra dessa hushållsarbeten själv. Med bakgrund i Cortes studie kan detta vara 

en bidragande orsak till att ojämlikheterna i inkomst i Sverige har ökat då efterfrågan på 

lågavlönade jobb ökar.  

 

 

2.  ROT- och RUT-avdragen SAMT TIDIGARE FORSKNING 
 

ROT- och RUT-avdragen                 
Renoverings-, Ombyggnads- och Tillbyggnads-avdraget eller ROT-avdraget användes för 

första gången i Sverige den 15 februari 1993 (Motion 1993/94: Sk358). Avdraget togs senare 

bort men 2006 lämnade den dåvarande alliansregeringen in ett förslag om att ROT-avdraget 

skulle återinföras. Anledningen till återinförandet var att skapa fler arbeten inom 

byggbranschen samt att omvandla icke skatteinbringande jobb till skatteinbringande jobb 

(Prop.2008/09:178). 

 

Privatpersoner fick fram till 2016 göra avdrag för 50 procent av den totala arbetskostnaden 

upp till ett maximalt avdrag på 50 000 kronor per år. Från och med 2016 sänktes detta avdrag 

till 30 procent av arbetskostnaden men taket på 50 000 kronor förblev oförändrat. För att 

kunna utnyttja det maximala avdraget måste dock köparen ha gjort en skatteinbetalning som 

täcker hela avdraget eftersom ROT- och RUT-avdraget är skatteavdrag. Om 

skatteinbetalningen inte täcker ROT- och RUT- avdraget får individen kvarskatt vid 

nästkommande deklaration (Skatteverket, 2016).   
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ROT-avdraget eller avdrag för reparationer-, ombyggnader- och tillbyggnader av småhus eller 

bostadsrätter innefattar åtgärder som är nödvändiga för att behålla en bostad i det skick 

bostaden hade när den var nyproducerad. Exempel på detta är ommålning, byte av golv, byte 

av tak samt byte av väggmaterial.      

 

Med tillbyggnader och ombyggnader menas en tillbyggnad eller ombyggnad som ej får huset 

att anses som nybyggt, exempelvis kan man ej göra ROT-avdrag på arbetskostnaden vid 

nybyggandet av ett fristående garage men man får göra avdrag på arbetskostnaden om garaget 

är sammanbyggt med fastigheten. Även vissa markarbeten faller under ROT-arbeten, exempel 

på detta är markarbeten som utförs som reparation eller underhåll av el-, vatten-, värme- och 

avloppsledningar. Även återställandet av marken efter ett sådant arbete faller under kategorin 

ROT-arbeten (Lundén, 2009).    

  

RUT är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt och infördes av den sittande 

alliansregeringen år 2007 för att minska de arbeten som ej inbringar någon skatt till staten 

samt bidra till ett ökat antal sysselsatta inom hushållsbranschen (Prop.2008/09:178). De 

rödgröna har dock alltid ställt sig negativa till avdraget och Vänsterpartiet har till och med 

uttryckt att de vill avskaffa avdraget (Vänsterpartiet, 2017).  

   

Innan 2016 uppgick det maximala RUT-avdraget till 50 000 kronor och man fick dra av 50 

procent av arbetskostnaden vid ett RUT-arbete. Detta ändrades från och med den 1 januari 

2016 då det maximala RUT-avdraget sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Är 

köparen över 65 år gammal får dock fortfarande avdrag göras upp till 50 000 kronor 

(Skatteverket, 2016).     

  

Exempel på RUT-arbeten är städarbeten som utförs i en bostad, snöskottning i nära anslutning 

till en bostad, häckklippning, gräsklippning, krattning, ogräsrensning och barnpassning. Med 

bostad menas i detta fall ett utrymme som köparen av RUT-jobbet har äganderätt eller 

nyttjanderätt till och som köparen av RUT-jobbet använder som bostad eller fritidshus 

(Lundén, 2009).   

      
Den 1 juli 2009 infördes fakturamodellen på ROT- och RUT-avdragen, denna modell innebär 

att kunden betalar 50 procent av arbetskostnaden på jobbfakturan, den resterande delen av 

dessa pengar kommer företaget att få från Skatteverket. Den mängd pengar som kunden gör 
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avdrag för kommer sedan att räknas som en skattereduktion vid den nästkommande 

inkomstdeklarationen.       

 

Kunden kan ej göra en större skattereduktion än vad hen har betalat in i skatt. Detta inkluderar 

alla övriga skattereduktioner som kunden kan ha tillgång till. Skulle kunden ha gjort en för 

stor skattereduktion för ROT- och RUT-arbeten kommer kunden att få restskatt på den 

summa kundens inbetalade skatt understiger (Lundén, 2009). 

 

Tidigare forskning      																			

Då ROT- och RUT-avdragen är unika avdrag för Sverige har det varit väldigt svårt att hitta 

några tidigare studier som fokuserar på deras effekt på fördelningen av inkomster i samhället. 

Det finns dock en studie från USA av Patricia Cortes (2008). Cortes studie innefattar inte 

ROT- och RUT-avdragen utan istället hur invandringen av lågutbildad arbetskraft har 

påverkat amerikanarnas arbetsutbud.  

 

Hon fann att den stora invandringen av lågutbildad arbetskraft medförde att priset på de 

hushållsnära tjänsterna som exempelvis städning och trädgårdsarbete sjönk i USA. 

Konsekvensen av detta blev framförallt att högutbildade kvinnor ökade sitt arbetsutbud då de 

i större utsträckning lejde bort sysslor de annars skulle utfört själva. Detta ledde i sin tur till 

att den högutbildade arbetskraften i USA i genomsnitt ökade sin köpkraft med 32 procent. 

Även alla de nyligen immigrerade med låg utbildning ökade sin köpkraft, dock bara med 4,3 

procent. Jämförelsevis ökade en infödd amerikan som har hoppat av high school under samma 

period sin köpkraft med cirka 1 procent. Slutsatsen som Cortes drar av sin studie är att den 

stora immigrationen av lågutbildad arbetskraft är bra för den amerikanska ekonomin i stort 

men att inkomstojämlikheten i landet blir större (Cortes, 2008). 

 

Även om det finns relativt få studier som undersöker ROT- och RUT-arbeten eller liknande 

effekter på ekonomin som Cortes undersökte i sin studie, finns det en hel del studier som 

undersöker vad som kan tänkas påverka storleken på ett lands ginikoefficient. 

Ginikoefficienten är ett mått som ofta används för att mäta inkomstojämlikhet där en högre 

ginikoefficient innebär att det är större fördelning i inkomst. Ett exempel på en studie som 

undersöker vad som påverkar ginikoefficientens storlek är gjord av Björn Gustafsson och 

Mats Johansson (1997). De hittade indikationer för att ojämlikheten i fördelningen av inkomst 

kommer att bli större om en stor del av befolkningen byter arbetssektor till en ”högre” sektor, 
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de ger ett exempel på detta i en förflyttning från lantbrukssektorn till industrisektorn. Skulle 

dock förflyttningen av arbetskraft mellan sektorerna stoppas så skulle inte detta minska 

ökningen i skillnaderna i fördelning av inkomst utan även detta skulle leda till ökad 

inkomstojämlikhet (Gustafsson & Johansson, 1997).  

 

Ett annat exempel på vad som kan påverka ginikoefficientens storlek är den teknologiska 

utvecklingen. Dennis J. Snower (1999) finner i sin studie ”Causes of changing earnings 

inequality” att en teknologisk utveckling kommer att öka efterfrågan på mer utbildad 

arbetskraft, samt att dessa arbetare även skulle få en högre produktivitet tack vare de nya 

teknologiska verktygen vilket kommer bidra till en ökad skillnad i fördelningen av inkomster 

(Snower, 1999). Giovanni Andrea Cornia och Sampsa Kiiski (2001) argumenterar dock för att 

den teknologiska utvecklingens inverkan på skillnaderna i fördelningen av inkomst kan 

undvikas om man anpassar utbildningspolicyn i landet med hänsyn till den teknologiska 

utvecklingen  (Cornia & Kiiski, 2001). 

 

3.  EKONOMISKT TEORI OCH EMPIRISK METOD 

Teorin om omfördelning av tid 

I Gary Beckers (1975) teori om omfördelning av tid är hushåll både producenter och 

konsumenter. Hushållen producerar varor genom att kombinera insatsfaktorer och tid enligt 

kostnadsminimeringsprinciperna i den traditionella neo-klassiska teorin om företags beteende. 

Kvantiteten av varor som hushållen kommer att tillverka själv avgörs av ett 

nyttomaximeringsbeslut med budgetrestriktioner för priserna på insatsfaktorerna och 

mängden resurser som finns att tillgå.   
 

Becker analyserade hur förändringar i inkomst, varupriser, produktivitet vid arbete samt 

konsumtionstid i fördelningen av tid och varor som hushållet producerar påverkar hushållens 

användande av tid. Han kom fram till att exempelvis en ökning i jobbinkomst och en 

kompenserande minskning i övriga inkomster leder till att individen minskar tiden som 

individen ägnar åt producera varor själv mot att köpa färdigproducerade varor på marknaden. 

Detta då tiden som individen inte arbetar skulle innebära ett högre inkomstbortfall än tidigare.  
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Tiden som hushållen ägnade åt att konsumera varor substitueras bort mot tid som bidrar med 

inkomst. Hushållet kommer även substituera bort billigare varor men som tar längre tid att 

konsumera mot varor som kostar mer men som tar kortare tid att konsumera. 

 

Detta implicerar enligt Becker (1975) att ett hushåll med höga inkomster kommer att 

substituera bort sysslor som kostar mycket tid men som ej inbringar någon inkomst. Exempel 

på detta kan vara städning, gräsklippning och ommålning av huset. Det är relativt billigare för 

hushållen att jobba än att göra dessa hushållsnära sysslor själv.   

 

I det traditionella synsättet på hushållens konsumtion erhåller hushållen nytta av konsumtion 

enligt följande nyttofunktion; 𝑈 = 𝑈(𝑦%, 𝑦', … ,	𝑦)) under villkoret 𝑝,𝑦,, = 𝐼 = 𝑊 + 𝑉 

där 𝑦, är vara 𝑖 och 𝑝, är priset på vara	𝑖. 𝐼 är den totala inkomsten, 𝑊 är inkomst av arbete 

och 𝑉 är övriga inkomster.  

 

Detta innebär att hushållens konsumtion kommer att bestå av tid och resurser för att skapa 

varor som ingår i hushållens produktion av egenproducerade sysslor. Gary Becker bygger 

vidare på denna funktion och inkluderar även tiden det tar att införskaffa dessa varor. 

Exempelvis behöver en individ en säng och ett boende för att sova, detta är insatsfaktorerna 

som kan köpas på en marknad, men det behövs också tid för att sova och därför måste tid 

enligt Becker (1975) inkluderas i individens nyttofunktion. Varor som ingår i individens 

nyttofunktion kallar Becker för 𝑍, där; 
 

𝑍, = 𝑓, 𝑥,, 𝑇,  

 

I denna ekvation är 𝑥,	en vektor med insatsfaktorer som individen köper på en marknad för 

vara 𝑍, och 𝑇, är en vektor med tid som används för att producera vara	𝑍,. Detta synsätt 

innebär att hushållen tillverkar varorna som individen använder för att maximera sin nytta av 

konsumtion. Hushållen kombinerar tid och varor enligt produktionsfunktionen 𝑓, för att 

producera enklare varor 𝑍,. Individen väljer sedan den kombination av olika 𝑍, som 

maximerar nyttofunktionen  
 

𝑈 = 𝑈(𝑍%, 𝑍', … ,	𝑍)) 

 

Eftersom ett hushåll kan bestå av flera individer kan arbetsfördelningen inom hushållet enligt 

Beckers teori se olika ut; i somliga hushåll kan en av individerna ha en högre inkomst för 
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arbete än hushållets övriga individer. För att nyttomaximera skulle hushållet således låta den 

individ som har den högsta alternativkostnaden av att vara hemma och utföra hushållssysslor 

jobba mer än de övriga individerna i hushållet.  

 

Användandet av ROT- och RUT-arbeten kommer inte bara att styras av inkomsten som går 

förlorad genom att utföra sysslor i hemmet utan kommer också att styras av hur effektiva 

hushållen är att utföra dessa sysslor. Ett hushåll med en eller flera individer som har goda 

kunskaper i att utföra hushållsarbeten kommer i teorin att utföra fler sysslor själva än det 

hushåll som har en sämre produktionskapacitet trots att inkomsten för de båda hushållen kan 

vara densamma (Becker, 1975). 

 

Gronau (1997) byggde vidare på Beckers teori om omfördelning av tid genom att även 

inkludera individers värdering av olika fritidsaktiviteter. Gronau argumenterade även för att 

all tid en individ lägger på att tillverka en vara inte kan klassas som en kostnad. Somliga 

individer finner nöje i att renovera sitt boende och att hålla det rent och fint. Detta måste 

inkluderas i modellen för att kunna förklara ett hushålls konsumtion av ROT- och RUT-

arbeten.  

  

En individ strävar efter att maximera sin nytta av konsumtionen av varor och upplevelser, 

vilket i Gronaus modell betecknas som 𝑍,; 𝑍, består av varor och sysslor som hushållet själva 

har producerat men även varor och sysslor som individen har köpt färdiga på en marknad. Till 

skillnad från Beckers modell innefattar 𝑍, dock inte enbart varor och sysslor utan även fritid, 

detta betecknas med 𝑇6. Varor och sysslor som produceras hemma betecknas i Gronaus 

modell med 𝑋8, och varor och sysslor som har köpts på en marknad betecknas 𝑋9,. Det totala 

antalet varor och sysslor som hushållet konsumerar blir således; 
 

𝑋, = 	𝑋8 + 𝑋9 

 

Genom att anta denna linjära specifikation måste varorna eller sysslorna som hushållet själva 

har producerat vara perfekta substitut till de varor och tjänster som går att köpa på en 

marknad. Produktionsfunktionen för varan som produceras på hemmamarknaden blir;  
 

𝑋8 = 𝑓(𝑡8) 
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Den vara som tillverkas på hemmamarknaden är en funktion av den tid (𝑡8) det tar för 

hushållet att producera varan. I denna funktion antas även att 	𝑓´ > 0 och att 	𝑓´´ < 0 för att 

säkerhetsställa att funktionen är konkav (avtagande marginalprodukt). Denna funktion måste 

även anpassas till hushållets budgetrestriktion vilket är en funktion av pengar och tid. 

Budgetrestriktionen ser ut på följande vis; 
 

𝑃𝑋9 = 	𝑤𝐿 + 𝑉 

 

Budgetrestriktionen implicerar att hushållen ej kan handla mer varor på marknaden än vad 

hushållet får i arbetsinkomst (𝑤𝐿) tillsammans med övriga inkomster (𝑉), vilket visas som; 
 

𝐿 + 𝑡8 + 𝑡B = 𝑇 

 

Hushållen kan dock inte tillverka samtliga varor i hemmet eftersom det också finns en 

tidsrestriktion för hushållet. Individerna i hushållet behöver arbeta (𝐿), de behöver tid för att 

tillverka egna varor (𝑡8,) och de behöver tid för att konsumera varorna (𝑡B,). Kombineras 

dessa restriktioner fås följande ekvation; 
 

𝑃𝑋9 + 𝑤(𝑡8 + 𝑡B) = 𝑤𝑇 + 𝑉 

 

För att beräkna hushållens fördelning av tid används en Lagrangefunktion för att lösa 

maximeringsproblemet. Dock måste 𝑋9 > 0 och 𝑋8, 𝑡8 > 0, annars finns det en risk att 

hushållen konsumerar noll enheter av båda då de ej kan välja den ena framför den andra, 

vilket kallas för hörnlösning. Med ovanstående antaganden blir maximeringsproblemet samt 

Lagrangefunktionen följande; 
 

Max 		𝑍 𝑋9 + 𝑓 𝑡8 , 𝑡B + 𝜆%(𝑤𝑇 + 𝑉 − 𝑃𝑋9 − 𝑤(𝑡8 + 𝑡B)) + 𝜆'𝑋9 + 𝜆E𝑋8          
𝑡8, 𝑡B, 𝑋9 

 

Förstaordningsvillkoren blir då;     FB
FG
= 𝜆%𝑃 

 

𝜕𝑍
𝜕𝑋 𝑓´(𝑡8) = 𝜆%𝑤 

 

𝜕𝑍
𝜕𝑡B

= 𝜆%𝑤 

 

𝜕𝑍
𝜕𝜆 = 	𝑃𝑋9 + 𝑤(𝑡8 + 𝑡B) = 𝑤𝑇 + 𝑉 
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I denna studie manipuleras förstaordningsvillkoren för att kunna applicera ROT- och RUT-

arbeten på Gronaus modell. Först divideras första förstaordningsvillkoret med det andra och 

då fås; 
 

𝑓´ 𝑡8 =
𝑤
𝑃  

 

Detta innebär att ett hushåll kommer att omfördela sin tid mellan att producera själv eller att 

konsumera fram till marginalprodukten av att producera själv är lika med reallönen. Med en 

subvention på varorna som är köpta på marknaden kommer 𝑃 således att minska och detta 

leder i sin tur till att 𝑓´ 𝑡8  ökar. Om ett exponentiellt avtagande samband antas mellan 

𝑓´ 𝑡8  och 𝑡8 (alltså avtagande marginalprodukt) innebär detta att när 𝑡8 minskar ökar 

𝑓´ 𝑡8 .  

 

Hushållen kommer därmed att i högre utsträckning välja att inte göra jobben själv utan köpa 

jobben på marknaden. Dock kommer detta ej att gälla om hushållet inte har någon 

alternativkostnad för att utföra jobbet i hemmet; det vill säga att individerna i hushållet är 

arbetslösa (Gronau, 1997). 

 

Empirisk modell med fixa effekter 
En specifikation med fixa effekter används för att kontrollera för variabler som är icke-

observerade. För att använda en modell med fixa effekter antas att dessa variabler är 

konstanta över tid men att de varierar mellan enheter. Med enheter syftar denna studie på 

Sveriges alla kommuner. Modellen som specificeras med fixa effekter kommer således att ha 

𝑛 intercept, där 𝑛 är lika med antalet kommuner som undersöks. Dessa intercept kommer att 

fånga upp de kommunspecifika effekter som inte finns med i specifikationen men är 

konstanta över tid. 

 

I denna studie kan exempel på en sådan icke-observerad variabel vara viljan hos arbetarna att 

löneförhandla. I vissa kommuner kan arbetarna gå in hårt i löneförhandlingarna medan det i 

andra kommuner kan anses vara ”fult” att gå in tufft i en löneförhandling. Ett annat exempel 

är möjligheten till jobb; i mindre kommuner kan antalet arbetsgivare vara begränsade och då 

kan möjligheten för arbetarna att löneförhandla vara små.  
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För att parametrarna i en modell med fixa effekter ska kunna estimeras ska inte dessa 

variabler vara korrelerade med samma variabler för en annan kommun. Möjligheten för 

löneförhandling i Umeå skall alltså ej bero på möjligheten till löneförhandling i Stockholm. 

Är detta fallet bör en specifikation med slumpmässiga effekter estimeras istället. Detta testas 

med hjälp av ett Hausmantest (Stock & Watson, 2011).  

 

Eftersom vi antar att det finns unika variabler för varje kommun som inte varierar över tid 

används en specifikation med fixa effekter där 𝛼, används för att fånga upp de 

kommunspecifika effekterna som inte finns med i specifikationen och 𝑖 = 1,… ,290.  
 

𝑌,Q = 	 𝛽S

T

SU%

𝑋S,Q + 𝑎, 	+ 𝑢,Q 

 

I denna specifikation är 𝑖 = 1,… ,290	och 𝑡 = 2010,… ,2015. 𝑌,Q är den beroende variabeln 

ginikoefficient; där 𝑖 representerar kommun och 𝑡 representerar år, 𝑋S,Q representerar en 

oberoende variabel där 𝑖 representerar kommun, 𝑡 representerar år och 𝑘 representerar olika 

variabler som används i specifikationen. Lutningskoefficienten 𝛽S är i denna regression lika 

för samtliga kommuner men interceptet 𝑎, varierar mellan de olika kommunerna och 𝑢,Q är en 

slumpterm.  

 

Det finns även några antaganden som måste vara uppfyllda; feltermen 𝑢,Q har ett förväntat 

värde på 0, observationerna är identiskt fördelade men oberoende, stora outliers är osannolika 

och det finns ingen perfekt multikollinearitet (Stock & Watson, 2011). Specifikationerna som 

används i denna studie antas uppfylla samtliga av dessa antaganden.  

 

För en modell med fixa effekter finns det dock även vissa antaganden utöver ovanstående som 

modellen måste uppfylla; regressionerna får inte lida av autokorrelation eller 

heteroskedastiska residualer. För att undvika dessa problem förknippade med en specifikation 

med fixa effekter har därför klustrade standardfel använts (Stock & Watson, 2011). 

 

Specifikationen med fixa effekter används för att kunna säga något om sambandet mellan Z
[

 

och ginikoefficienten, där effekten på ginikoefficienten undersöks om 𝑃 minskar som en 

konsekvens av ROT- och RUT-avdraget.  
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Problem som kan uppstå med den valda modellen och de valda teorierna 

I Gronaus (1995) fördjupade modell om hushålls omfördelning av tid tar Gronau inte bara 

hänsyn till att individer kan omfördela sin tid från att producera varor själv till att köpa varor 

på en marknad och jobba istället, utan Gronaus modell tar även hänsyn till att vissa individer 

värderar fritidssysslor. Att individer värderar sin fritid är väldigt relevant för denna studien, 

detta är dock väldigt svårt att testa och därför kommer denna studien ej att kunna ta hänsyn 

till detta. 

 

Även den teknologisk utvecklingens inverkan på denna studiens resultat är något som är svårt 

att undersöka. Tidigare forskning har dock funnit att teknologisk utveckling har en effekt på 

ginikoefficienten detta är således något som bör inkluderas i denna studiens specifikationer. 

Snower (1999) finner dock i sin studie att den teknologiska utvecklingen kommer att öka 

efterfrågan på högutbildad arbetskraft och därför har antalet individer med 

eftergymnasialutbildning inkluderats i specifikationerna.  

 

Att det finns begränsat med forskning på effekterna som ROT- och RUT-arbeten har haft på 

den svenska ekonomin är också ett problem som denna studie lider av. Den begränsade 

forskningslitteraturen gör att studiens resultat är svåra att förklara då det inte finns någon 

tidigare forskning att referera till. Studiens resultaten får därför förklaras med hypoteser om 

vad effekterna av ROT- och RUT-avdragen varit på de svenska samhället.  
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4.  DATAMATERIAL 

 

Variabel Medelvärde Min Max Observationer 

Kommun . 1 290 290 ∗ 6 

År . 2010 2015 . 

Köpare ROT 3476 139 106 131 290 ∗ 6 

Köpare RUT 1746 8 94 947 290 ∗ 6 

Gini-Kvinnor 0,3118 0,263 0,464 290 ∗ 6 

Gini-Män 0,3173 0,246 0,539 290 ∗ 6 

EGU  <  3år K 1756 68 61274 290 ∗ 6 

EGU  >  3år K 2707 99 126624 290 ∗ 6 

Forskarutb. K 94 0 5495 290 ∗ 6 

EGU  <  3år M 1618 62 57601 290 ∗ 6 

EGU  >  3år M 1950 45 103834 290 ∗ 6 

Forskarutb. M 153 0 7655 290 ∗ 6 

Ut. Kvinna 2891 69 135221 290 ∗ 6 

Ut. Man 2800 62 122329 290 ∗ 6 

Tabell 1. Deskriptiv statistik. Panel data.                Källor: SCB och Skatteverket 

 

I datamaterialet har kommunnamnen omvandlats till siffror för att skapa en 

identifikationsvariabel som används för att observera i vilken kommun observationen är 

gjord. Observationerna är inhämtade årsvis och en variabel har skapats för att kunna 

identifiera från vilket år de olika observationerna är gjorda.  

 

För att mäta hur många ROT- respektive RUT-arbeten som har utförts i de olika kommunerna 

har data över antalet köpare av ROT- och RUT-arbeten inhämtats, vilket betecknas som 

köpare ROT respektive köpare RUT i tabell 1. Värt att observera här är att antalet köpta ROT-

arbeten är cirka 2000 fler i genomsnitt än antalet köpta RUT-arbeten. Detta kan bero på att det 

finns ett flertal ROT-tjänster som kräver särskild behörighet att utföra, som exempelvis 

arbeten med elektricitet.  
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Ojämlikheten i inkomst testas genom att ginikoefficienter över Sveriges samtliga kommuner 

inhämtats. En ginikoefficient är ett mått som ofta används i olika sammanhang för att mäta 

hur stora skillnader i fördelningen av inkomst det är mellan de i ett land som har lägst inkomst 

och de i ett land som har högst inkomst. Måttet bygger på Lorentzkurvan som mäter hur stor 

del av inkomsterna en viss procent av hushållen har (Investopedia, 2017). Vid perfekt 

jämlikhet i inkomst skall exempelvis 15 procent av hushållen ha 15 procent av inkomsterna. I 

denna studie används en ginikoefficient som är beräknad på förvärvsinkomst. 

Ginikoefficienten för kvinnor benämns i tabell 1 som Gini-Kvinnor och ginikoefficienten för 

män som Gini-Män (Se bilaga 1 för beräkning av ginikoefficienten). 

 

I sammanfattningen av datamaterialet observeras en genomsnittlig ginikoefficient på kvinnor 

på 0,3118 och för män 0,3173. Vid perfekt jämlikhet i fördelningen av inkomster kommer 

ginikoefficienten att anta värde 0 och vid perfekt ojämlikhet värde 1. Det är alltså lite större 

ojämlikhet i inkomstfördelning bland män än hos kvinnor, dock är denna skillnad väldigt 

liten. Man kan jämföra dessa ginikoefficienter med länder som USA som år 2014 hade en 

ginikoefficient på 0,394 eller Storbritannien som samma år hade en ginikoefficient på 0,358 

för att förstå att det är en relativt låg inkomstojämlikhet i Sverige. Det finns dock fortfarande 

en hel del länder med lägre ginikoefficienter. Sverige är exempelvis det landet i Norden som 

år 2014 hade den högsta ginikoefficienten av samtliga nordiska länder (OECD, 2014). 

 

Då Cortes (2008) i sin studie fann ett samband mellan det lägre priset på hushållsarbete och 

arbetsutbudet för högutbildade kvinnor har variabler över antalet kvinnor och män i de olika 

kommunerna inhämtats. Detta fördelas på tre variabler vardera för kvinnor respektive män; de 

som har en eftergymnasial utbildning som är kortare än tre år, de med en högskoleutbildning 

som är tre år eller längre samt antalet män och kvinnor som har en forskarutbildning. I tabell 1 

står EGU för eftergymnasial utbildning och delas upp i antalet män och kvinnor som har läst 

en utbildning som är kortare än tre år efter gymnasiet och de som har läst en utbildning som är 

tre år eller längre efter gymnasiet. Värt att observera här är att antalet kvinnor med 

eftergymnasial utbildning i genomsnitt är fler än antalet män både i utbildningar som är 

kortare än tre år och utbildningar som är tre år eller längre. 
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Cortes fann i sin studie att det var den immigrerade arbetskraften från framförallt Central- och 

Latinamerika som bidrog till prisminskningen på hushållssysslor, därför har även antalet män 

och kvinnor med utländsk bakgrund valts att inkluderas i datamaterialet då detta kan ha en 

effekt på fördelningen av inkomster och således måste inkluderas i modellen. Med utländsk 

bakgrund menas i denna studie någon som antingen är född i ett land som inte är Sverige eller 

någon som har två föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. Om individen antingen 

är född i Sverige eller om minst en av individens föräldrar är födda i Sverige så klassas 

individen inte som någon med utländsk bakgrund. För att skapa en så bra modell som möjligt 

i denna studie har även statistik över alla kommuners populationsmedelvärden för åren 2010-

2015 inhämtats. Detta då en kommun med en större population kan ha en större efterfrågan på 

antalet ROT- och RUT-arbeten än en kommun med en mindre population. 

 

 

5.  RESULTAT 

 

    Parameter         Specifikation (kvinnor)             Specifikation (män)           
 Resultat (S.E) Resultat (S.E) 

𝜷𝟎 0,2972633 0,0036029 0,3110628 0,0028457 

𝜷𝟏 −5,56 ∙ 10bc 1,8 ∙ 10bc −6,51 ∙ 10bc 1,88 ∙ 10bc 

𝜷𝟐 5,62 ∙ 10bc 2,40 ∙ 10bc 6,35 ∙ 10bc 3,21 ∙ 10bc 

𝜷𝟑 1,22 ∙ 10bi 2,83 ∙ 10bj 1,83 ∗ 10bi 6,22 ∗ 10bj 

𝜷𝟒 −2,21 ∙ 10bj 7,12 ∙ 10bc . . 

𝜷𝟓 . . 1,83 ∙ 10bi 3,21 ∙ 10bj 

𝜷𝟔 . . −6,47 ∙ 10bj 1,07 ∙ 10bj 

Tabell 2. Parameterestimat 

 

De estimerade modellerna ser ut på följande vis; 

𝑦 = βp + β%𝑅𝑂𝑇 + β%𝑅𝑈𝑇 + βE𝐸𝐺𝑈 < 3å𝑟 + βw𝐸𝐺𝑈3å𝑟 + βi𝑈𝑡𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟 + βj𝑀𝑒𝑑𝑓𝑜𝑙𝑘 + 𝑎, 	+ 𝑢,Q 

där 𝛽% är en parameter över antalet köpta ROT-arbeten i tidsperiod	t − 1, 𝛽' är en parameter 

över antalet köpare av RUT- arbeten i tidsperiod t − 1, 𝛽E är en parameter över antalet män 

respektive kvinnor som har en eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, 𝛽w är en parameter 

över antalet män respektive kvinnor som har en eftergymnasial utbildning som är 3 år eller 
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längre, 𝛽i är en parameter över antalet män med en utländsk bakgrund och 𝛽j är 

medelfolkmängden, 𝛽i och 𝛽j är endast inkluderade i modellen för män. 

 

I båda modellerna som estimerats visade Hausmantestet att det ej fanns något samband mellan 

de olika intercepten och därför har modeller med fixa effekter estimerats. Modellerna 

estimerades ursprungligen med ovanstående parametrar samt antalet män respektive kvinnor 

med forskarutbildning. Modellen för kvinnor estimerades även med antalet kvinnor med 

utländsk bakgrund och medelfolkmängden för kvinnor. Inget statistiskt signifikant samband 

kunde dock observeras så dessa variabler uteslöts ur de slutliga modellerna  

 

Parameterestimaten i den estimerade modellen som testar om det finns något samband mellan 

antalet ROT- och RUT-jobb som köpts och ginikoefficienterna för kvinnor visar att 

ginikoefficienten hos kvinnor kommer att öka med 5,62 ∙ 10bcom antalet köpta RUT-arbeten 

i den föregående perioden ökar med 1. Ökar däremot antalet ROT-arbeten i den föregående 

perioden så kommer ginikoefficienten hos kvinnor minska med	5,56 ∙ 10bc. Kvinnor med 

eftergymnasial utbildning kortare än tre år har en positiv effekt på ginikoefficienten där en 

ökning med en kvinna med en eftergymnasial utbildning kortare än tre år kommer att öka 

ginikoefficienten för kvinnor med 1,22 ∙ 10bi. Om antalet kvinnor med en eftergymnasial 

utbildning som är längre än tre år skulle öka med en kvinna så skulle dock ginikoefficienten 

för kvinnor att minska med 2,21 ∙ 10bj.  

 

Den skattade modellen kan förklara 4,76 procent av variationen i ginikoefficienten för 

kvinnor i en kommun från år 2010 till år 2015 och 22,24 procent av variationen i 

ginikoefficienten för kvinnor mellan kommuner. Totalt kan modellen förklara 21,73 procent 

av variationen hos ginikoefficienten för kvinnor mellan och inom kommuner.  

 

Den estimerade modellen med ginikoefficienten för män som beroende variabel kan förklara 

10,56 procent av variationen i ginikoefficienten för män i en kommun mellan åren 2010 till 

och med år 2015. Modellen kan även förklara 20,18 procent av variationen mellan de olika 

kommunerna och 19,59 procent av den totala variationen i ginikoefficienten för män. I 

modellen kan det observeras att ginikoefficienten för män kommer att öka med 6,35 ∙

10bc	om antalet köpare av RUT-arbeten skulle öka i period t − 1	med en	köpare. Samtidigt 

visar modellen att antalet köpare av ROT-arbeten har den motsatta effekten på 
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ginikoefficienten för män där ett ökat antal köpare av ROT-arbeten i period t − 1 kommer att 

minska ginikoefficienten i period t med 6,51 ∙ 10bc. Antalet män med eftergymnasial 

utbildning kortare än tre år har en positiv effekt på ginikoefficienten där ginikoefficenten ökar 

med	1,83 ∙ 10bi om antalet män med eftergymnasialutbildning kortare än tre år ökar med 

en.	Ett ökat antal män med utländsk bakgrund kommer att öka ginikoefficienten för män 

med	1,83 ∙ 10bi. Medelfolkmängden för män har däremot ett negativt samband med 

ginikoefficienten för män där ginikoefficienten kommer att minska med −6,47 ∙ 10bj om den 

totala populationsstorleken skulle öka med en individ.  

 

I båda skattade modellerna har t − 1	laggade variabler för antalet ROT- och RUT-arbeten 

använts istället för antalet köpta arbeten under samma tidsperiod som ginikoefficienten som 

testas. Detta minskar modellens förklaringsgrad något, men detta måste göras då modellen 

annars skulle vara svår och tolka då det finns risk för omvänd kausalitet mellan antalet köpta 

ROT- och RUT-arbeten och ginikoefficienten. 

 

För att se om modellerna kan beskriva verkligheten väl skapades histogram för de 

predikterade värdena (se bilaga 2). För att modellerna ska vara en god beskrivning av 

verkligheten bör de predikterade värdena ligga kring Sveriges sanna ginikoefficient som är 

cirka 0,3. Specifikationen för kvinnor beskriver verkligheten väl då det ej finns några tydliga 

outliers och en majoritet av värdena ligger vid en ginikoefficient på 0,3. Även en majoritet av 

de predikterade värdena för män ligger vid en ginikoefficient på 0,3. Dock finns det några 

predikterade värden som ligger nära en ginikoefficient på 0 och några predikterade värden 

som är negativa. Detta är ej realistiskt då ginikoefficienten endast kan anta värden mellan 0 

och 1.   

 

 

6.  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Gary Becker (1975) och Ruben Gronaus (1997) modeller implicerar att antalet sysslor som 

hushållen gör själva kommer att minska om kostnaderna för att inte jobba blir högre. Med 

ROT- och RUT-avdragen har dessa sysslor blivit billigare att köpa. Enligt Beckers och 

Gronaus teorier leder detta till att människor kommer att omfördela sin tid; från jobb i 

hemmet till inkomstinbringande arbeten utanför hemmet, genom att 𝑃	minskar i uttrycket Z
[
. 
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Denna effekt observerade även Patricia Cortes (2008) i sin studie om effekterna av den stora 

immigrationen till USA av lågutbildad arbetskraft. Cortes fann tecken på att detta var bra för 

USA:s ekonomi i stort men att denna invandring bidrog till stora skillnader i köpkraften hos 

olika grupper i samhället där framförallt högutbildade kvinnors köpkraft ökade kraftigt.  

 

I denna studie har ROT- och RUT-avdragens effekter på ojämlikheter i inkomstfördelningen 

undersökts med den bakomliggande hypotesen att dessa bidrag har en positiv effekt på 

ginikoefficienten och att skillnaderna i fördelningen av inkomst som en följd av dessa avdrag 

kommer att öka. Cortes (2008) fann i sin studie att effekten av billigare arbetskraft för 

hushållssysslor hade störst effekt på kvinnor. Det är också detta argument som i stor 

utsträckning används som argumentation i politiska debatter mellan de rödgröna och alliansen 

där de rödgröna vill minska användandet av ROT- och RUT-avdragen och då framförallt 

användandet av RUT-avdraget.  

 

Resultatet av denna studie finner, precis som Cortes (2008) finner i sin studie, att det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan det lägre priset på arbetskraft för hushållssysslor och 

fördelningen av inkomster.  Den skattade modellen visar att antalet köpta RUT-arbeten har en 

positiv effekt på inkomstojämlikheten. Förklaringen till detta kan med största sannolikhet 

hittas i Cortes studie i det ökade utbudet av arbetskraft. De individer som har råd att använda 

sig av RUT-arbeten kommer i större utsträckning att omfördela tiden i enlighet med Gronaus 

teori från hemsysslor till arbete. De som ej har råd att använda sig av RUT-bidraget kommer 

då missa denna möjlighet till en utökad inkomst och glappet i inkomst mellan de som har råd 

med RUT-avdraget och de som inte har råd med RUT-avdraget kommer således att öka.  

 

Ett ökat antal köpare av ROT-arbeten minskar ginikoefficienten och således 

inkomstojämlikheterna De motsatta effekterna mellan ROT- och RUT-arbeten kan tyckas 

underligt med bakgrund i framförallt Cortes studie. Det skall dock beaktas att Cortes studie 

bygger på ett lägre pris på hushållsarbeten som framförallt faller under RUT-arbeten. I de 

arbeten som faller under ROT-avdraget finns det ett flertal arbeten som kräver en särskild 

behörighet för att få utföras. Detta då exempelvis försäkringsbolag ej betalar ut ersättning för 

vattenskador eller skador som uppkommit efter ett elfel om inte utförandet av dessa jobb är 

fackmannamässigt utfört.  
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En annan förklaring till avdragens motsatta effekter kan vara att lönerna skiljer sig åt mellan 

yrkesgrupperna. År 2015 hade en snickare i genomsnitt 30 000 kronor per månad i lön 

samtidigt som en städare hade 22 000 kronor per månad i lön (SCB, 2015). Denna skillnad i 

löner mellan arbetare som utför ROT- och RUT- arbeten kan vara en stor bidragande orsak till 

de motsatta effekterna på ginikoefficienten. Det skall dock förtydligas att denna studie endast 

observerar ett statistiskt signifikant samband mellan antalet ROT- och RUT-arbeten som 

köpts och ginikoefficienten.  

 

Den ekonomiska effekten av dessa skatteavdrag är relativt liten om inte ett stort antal avdrag 

görs. I vissa av Sveriges kommuner är antalet köpare av ROT- och RUT-arbeten mindre än 

100 stycken samtidigt som det i andra kommuner finns över 100 000 köpare av ROT- och 

RUT-arbeten. Effekten av ROT- och RUT-avdragen kommer därmed att skilja sig markant 

mellan olika kommuner. Den kommer även att skilja sig mellan könen då ROT- och RUT-

avdragen påverkar ojämlikheten i inkomst mer hos kvinnor än hos män. Detta stämmer 

överens med resultatet i Cortes studie där även hon fann att effekten av billigare arbetskraft 

påverkade kvinnors köpkraft mer än mäns köpkraft. Vad som är intressant i resultatet av 

denna studie är att även den billigare arbetskraften på ROT-arbeten har en större effekt på 

kvinnor än hos män och då genom att ojämlikheten i inkomst för kvinnor blir mindre. 

 

De högre lönerna inom ROT-yrken kan vara en stor bidragande orsak för att ROT-avdraget 

minskar ojämlikheterna i inkomst. Är detta fallet så borde även lönerna för RUT-yrken att 

höjas för att minska den negativa effekten antalet köpta RUT-arbeten har på ojämlikheten i 

inkomst. Tyvärr så är arbetskraften inom ROT-yrken kraftigt mansdominerad och 

arbetskraften inom RUT-yrken kraftigt kvinnodominerad, detta är således inte bara en fråga 

om hur effekterna av båda dessa avdrag ska minska ojämlikheten i inkomst utan hur 

ojämlikheten i inkomst mellan könen ska minskas. Kanske kommer ett borttagande av ROT-

avdrag leda till en ökad efterfrågan på RUT-arbeten eller så kanske en avskaffning av båda 

avdragen skulle leda till mer jämlika löner. En sak är dock säker; mycket mer forskning måste 

läggas på att undersöka dessa skatteavdrags effekter på den Svenska ekonomin och då inte 

bara hur mycket dessa avdrag kostar samhället. För Sverige är ett land som strävar efter 

trygghet och om det finns en möjlighet att ROT- och RUT- avdraget kan bidra till att öka 

denna trygghet tycker i alla fall jag att de borde få bestå.  
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BILAGOR 

 
Bilaga 1:  Uträkning av ginikoefficient 

Funktionen som används för att räkna ut halva skillnaden i ginikoefficientens medelvärde (𝐴) 

är 

 𝐴 = ∫�
�𝐹(𝑦)[1 − 𝐹(𝑦)]𝑑𝑦  

där y representerar inkomst, a är den lägsta observerade inkomsten och b är den högsta 

observerade inkomsten. F är den komulativa fördelningsfunktionen för inkomst. Detta kan vi 

sätta lika med  

𝐴 = ∫�
�𝑦[𝐹 𝑦 − 1/2]𝑓(𝑦)𝑑𝑦  

genom att sedan definiera 𝑦(𝐹) som inversen av funktionen 𝐹(𝑦) fås 

 𝐴 = 2∫p
%𝑦(𝐹)[𝐹 − 1/2]𝑑𝐹  

F är i denna funktionen fördelat uniformt mellan 0 och 1 och har därför ett medelvärde på 0,5. 

Den föregående funktionen kan därmed skrivas om som 

 𝐴 = 2𝑐𝑜𝑣 𝑦, 𝐹 𝑦 . 

Genom att dividera denna funktion med medelvärdet på inkomst fås därmed den 

konventionella ginikoefficienten (Lerman, Yitzhaki, 1985.) 
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Bilaga 2:  Histogram över specifikationernas predikterade värden 

 
Histogram över de predikterade värdena för män. 

 
 
Histogram över de predikterade värdena för kvinnor 
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