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Rutavdraget

● Renhållning, Underhåll, Tvätt som utförs i privata hushåll.

● 50 procent av arbetskostnaden finansieras av skattemedel.

● År 2015 var ca 80 procent av alla köpta ruttimmar städtjänster.



Kvinnor med flyktingbakgrund

● Relativt långsam integration på den svenska arbetsmarknaden.

● Efter fem år i Sverige är andelen som aldrig arbetat sedan ankomsten:

– 45—50% för kvinnor med flyktingbakgrund,

– 20—25% för män med flyktingbakgrund 

– och 20% bland kvinnor som är anhöriginvandrare, men som saknar 
flyktingbakgrund (SOU 2012:69)



Rutavdraget som en potentiell integrationsmotor

● Förslag att förbättra integrationen genom skattesubventioner för ”enkla 

jobb” har haft en tydlig roll i den svenska debatten (Finanspolitiska rådet 

2017, 2018, AER 2017, 2018).

● Städning är det enskilt största enkla jobbet på den svenska 

arbetsmarknaden; ett jobb som ställer relativt låga krav på utbildning och 

språkkunskaper. Det är även starkt kvinnodominerat.

● Jag jämför den demografiska sammansättningen i rutsubventionerade 

företag med privat sektor som helhet samt med närliggande branscher. 



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

Källa: Skatteverket.se

Jag använder registerdata för alla utbetalningar av rutavdrag till företag 
mellan 2009—2015.    



Inringning av rutbranschen

● Summera företagets årliga rutavdrag och jämför med den totala 

försäljningsvolymen. Två definitioner av branschen:

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

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

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

starkt rutnishade står för >60%.



Kategorisering av sysselsättningsgrader

● För varje företag finns alla utbetalningar av löner på >99 SEK under året, 

samt företagarinkomster för egenföretagare. 

● Företagen i rutbranschen ger många människor relativt små utbetalningar. 

Kategorisera grader av ekonomiskt meningsfull sysselsättning genom 

inkomsttrösklar:

1. Begränsad sysselsättning (årsinkomst > en månadslön för ett enkelt jobb)

2. Etablerad (årsinkomst > sex månadslöner för ett enkelt jobb)

3. Heltid (årsinkomst > tolv månadslöner för ett enkelt jobb)



Kategorisering av kvinnors bakgrund

● STATIV, migrationsverkets databas med bl.a. grund för bosättning.

● En person räknas som tillhörande gruppen flyktingbakgrund om den någon 

gång efter år 1997 haft uppehållstillstånd av typen (1) 

Konventionsflyktingar (2) Skyddsbehövande (3) Synnerligen ömmande 

omständigheter (4) Tillstånd enligt tillfällig lag (5) Övriga tillstånd, 

flyktingar m.fl. och (6) Flyktinganhöriga. 

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

● Kvinnor utan flyktingbakgrund delas in efter födelseregion: i) Sverige, ii) 

Europa exklusive Sverige och iii) utomeuropeiska länder. 



Figur 2. Sammansättning av de sysselsatta, 2015. 



Tre ytterligare resultat

● Ingen evidens att den relativt låga andelen kvinnor med flyktingbakgrund 

beror på den relativt höga andelen egenföretagare i rutbranschen.

● Kvinnor med grundskoleutbildning och flyktingbakgrund är mer, inte 

mindre, underrepresenterade i rutbranschen. 

● En jämförelse av arbetsmarknadsanknytningar innan inträden i olika 

branscher visar ca 15% av dem som sysselsätts i rutbranschen kommer 

från ekonomiskt utanförskap och 10% från arbetslöshet. Detta är lägre än 

inom restaurangbranschen och övrig lokalvård, men högre än inom 

hemtjänsten. 



Slutsatser

● Rutavdraget har varit ineffektivt i att främja integrationen på 

arbetsmarknaden för kvinnor med flyktingbakgrund. 

● Andelen kvinnor med flyktingbakgrund är snarlik privat sektor som helhet 

och lägre än inom övrig lokalvård och hemtjänsten.

● Sysselsättningen i rutbranschen är snarare snedvriden till fördel för kvinnor 

födda inom Europa och som saknar flyktingbakgrund. 

● Att skattesubventionera ”enkla jobb” kan vara en ineffektiv åtgärd för att 

stärka integrationen av flyktinginvandrare på svensk arbetsmarknad.



Figur 7. Arbetsmarknadsanknytning året innan branschinträde, alla 
inträden mellan 2010—2015.


