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Sammanfattning 

I Sverige har hushållsnära tjänster varit föremål för intensiva mediediskussioner. På 

nittiotalet rasade den s.k. ”pigdebatten” och inför valet 2006 väckte förslaget om ett nytt 

skatteavdrag starka reaktioner. Acceptansen för att köpa privat hemstädning har varit 

låg, men mycket tyder på en förändring. 2007 infördes det s.k. RUT-avdraget och sedan 

dess har allt fler svenskar köpt privat hemstädning. Den här studien fokuserar på hur 

RUT-kunder resonerar kring legitimiteten för tjänsterna. Sju yrkesverksamma kvinnor 

har intervjuats och med hjälp av Boltanski och Thévenots rättfärdigandemodell 

undersöks hur städköpen försvaras inför potentiella ifrågasättanden. I analysen 

framträder en dubbel bild av att köpen både upplevs som accepterade och skapar 

konfliktfyllda associationer till ojämlikhet. I studien framkommer också att synen på 

städyrket har betydelse för hur tjänsteköpen legitimeras. 

Nyckelord 

RUT-avdrag, legitimitet, hushållsnära tjänster, städarbete, intervjustudie, économie des 

conventions, pigdebatt
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Inledning 

I Sverige finns en unik historia av negativa attityder till privat hemstädning (Björklund Larsen 

2010: 95ff). Motståndet hördes inte minst i den infekterade ”pigdebatten” på 1990-talet, då 

tjänsterna förknippades med könsförtryck och klasskillnader (Björklund Larsen 2010: 95ff, 

Öberg 1999). När ett nytt förslag om skattereduktion för hushållsnära tjänster, det s.k. RUT-

avdraget, diskuterades inför riksdagsvalet 2006 var frågan fortfarande kontroversiell. De 

starka åsikterna har delvis förklarats av att arbetet i stor utsträckning utförts på den svarta
1
 

marknaden, men framför allt av att tjänsterna associerats med ojämlikhet (Björklund Larsen 

2010: 95ff, Platzer 2004, 2006, Öberg 1999). När det kommer till städning betraktar många 

dessutom själva arbetsuppgifterna som förnedrande (Björklund Larsen 2010: 99). 

Idag växer marknaden för betalt hushållsarbete både i Sverige och internationellt (Gavanas 

2006). Allt fler svenskar betalar för privat hemstädning, som står för en övervägande del av 

RUT-köpen (Skatteverket 2011: 38). Marknaden kan å ena sidan beskrivas som välmående; 

RUT-avdraget har med framgång skapat nya jobb och företag (Håkansson 2012) samtidigt 

som acceptansen för svartköp har minskat (Skatteverket 2011: 106). Men den ökade 

efterfrågan har också lett till ökad konkurrens mellan företagen, och högre press på 

hushållsarbetarna. Bland företagarna upplever många att kunderna har synpunkter på vem 

som ska utföra arbetet, i termer av t.ex. kön, ålder och etnicitet (Kvist 2013).  

Medan hushållstjänstemarknadens expansion är ett globalt fenomen har de offentliga 

debatterna varit unika för Sverige (Gavanas 2006). Den starka svenska välfärdsstaten och 

jämlikhetsideal som etablerades under 1900-talet brukar nämnas som förklaringar (Platzer 

2006). Att den känslomässigt laddade bilden av pigan återkommit i debatterna har antagligen 

också haft stor betydelse för motståndet (Gavanas 2006, Öberg 1999, Platzer 2006).  

                                                 

1 Svart arbete åsyftar tjänsteutbyten som görs på den oreglerade arbetsmarknaden medan vitt arbete 

åsyftar tjänsteutbyten på den reglerade arbetsmarknaden. 
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Knappt sju år efter att RUT-avdraget införts verkar dock frågan ha förlorat sin starka politiska 

laddning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som tidigare tog tydlig ställning mot RUT, 

vill sedan 2011 behålla avdraget (Skarin 2011, Furtenbach 2011) och inget av partierna har 

argumenterat utförligt för helomvändningen i media.
2
 Trots stridigheterna inför valet 2006 

tystnade debatten fort (Björklund Larsen 2010: 97, Gavanas och Calleman 2013, Peterson 

2013) och
 
2010 var 72% av allmänheten positiva till RUT (Skatteverket 2011: 19). Mot 

bakgrund av de tidigare debatterna är den offentliga tystnaden anmärkningsvärd. Tillsammans 

med den snabba ökningen av köp av hemstädningstjänster väcker det frågor om en bred 

attitydförändring. Har det blivit okontroversiellt att anlita städhjälp i Sverige?  

Att RUT-avdraget påverkar normer för vad som anses vara accepterade livsstilsval är inte 

osannolikt (Björklund Larsen 2010: 107). Ur ett sociologiskt perspektiv är sådana 

förändringar intressanta; de utgör själva rörelsen mellan det sociala livets mikro- och 

makronivå. Givet de infekterade debatterna, och den ökade förekomsten av köpen det 

intressant att studera hur legitimiteten för tjänsterna upplevs på individnivå i Sverige idag, 

efter nästan sju år med RUT-avdraget.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur köp av städtjänster legitimeras bland kvinnliga RUT-

köpare. Vilka motiv och värderingar framstår som centrala för valet att köpa tjänsterna? 

Vilken roll spelar RUT-avdraget för köpens legitimitet? Hur resonerar informanterna kring 

den koppling mellan privat hemstädning och ”pigsamhälle” som gjorts i de offentliga 

debatterna? 

Avgränsning 

Ett av argumenten för RUT-avdraget var att det skulle gynna kvinnor i både utförar- och 

köpargrupperna (Prop. 2006/07:94: 55-56). I ”pigdebatten” framstod samma tanke som 

kontroversiell, inte minst bland vänsterfeminister som menade att den köpande gruppen 

kvinnor skulle gynnas på bekostnad av hushållsarbetarna (Ernsjöö Rappe och Strannegård 

                                                 

2 I inledningsfasen av uppsatsarbetet var jag intresserad av hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

argumenterat för vändningen, men fann att inget av partierna motiverat ställningstagandet utförligt, 

varken i massmedia eller de egna partitidningarna. 
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2004: 41, Platzer 2004, Öberg 1999). Givet att bägge ståndpunkterna tagit stor plats i 

offentliga debatter kan tjänsterna både tänkas upplevas som befriande, skuldbelagda och 

problematiska för de kvinnor som köpt dem. Den här studien har därför avgränsats till hur 

yrkesverksamma kvinnliga RUT-köpare legitimerar köp av städtjänster. 

Bakgrund 

RUT-avdraget infördes i juli 2007 och innebär att privatpersoner som köper hushållsnära 

tjänster får göra avdrag för halva kostnaden genom ett skatteavdrag (Skatteverket 2011: 24). 

Tillsammans med det s.k. ROT-avdraget för reparations- och renoveringstarbeten ingår RUT i 

en gemensam skattereduktion. ROT-avdraget har funnits i olika omgångar sedan början av 

nittiotalet och befästes med permanenta regler tillsammans med RUT i det s.k. husavdraget 

2008 (Skatteverket 2011: 24). Detta innebär att privatpersoner får göra avdrag för 50 000 

kronor per år med respektive skattereduktion. Den totala maxgränsen per köpare och år är 

alltså 100 000 kronor, både RUT och ROT inräknat (Skatteverket 2011: 24).  

Under arbetet med uppsatsen har både intervjupersoner och andra påpekat att det ena avdraget 

inte kan diskuteras separat från det andra. Som ämnen för sociologisk forskning utgör 

tjänstesektorerna emellertid mycket skilda sfärer, vilket också gäller legitimiteten för köpen 

(jfr. Björklund Larsen 2010: 96ff). De tjänster som omfattas av ROT-avdraget är föga 

kontroversiella och har aldrig varit föremål för motsvarande debatter som de privata 

hushållstjänsterna (Björklund Larsen 2010: 96ff, Skatteverket 2011: 97). Detta är i sig 

intressant, och behandlas t.ex. i Lotta Björklund Larsens avhandling (2010). Den sociologiska 

tolkningen av RUT-köparnas legitimeringsprocesser kräver emellertid att resonemangen 

placeras i en historisk och samhällelig kontext (jfr. Diaz-Bone 2011), varför fokus i uppsatsen 

ligger på hushållstjänstemarknaden och städtjänsternas specifika bakgrund. Även om också 

köp av hantverkstjänster aktualiseras i det empiriska materialet – och följaktligen även i 

analysen – ligger en fördjupad förståelse av hantverkstjänstesektorn utanför studiens 

nödvändiga avgränsning. 
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Tidigare forskning 

Betalt omsorgs- och hushållsarbete har historiskt sett präglats av illegala anställningsformer, 

dåliga arbetsvillkor och låga löner. Kvinnor som utfört tjänster i andras hem har förekommit i 

all känd historisk tid (Öberg 1999) men arbetet har ofta betraktats som icke-arbete och 

forskning på området saknades länge (Strollo 2013). Idag finns både internationell och svensk 

forskning på området och många understryker vikten av att förstå marknaden ur ett globalt 

perspektiv. I Europa utförs allt mer hem- och omsorgsarbete av kvinnliga migranter, inte 

minst i sydeuropeiska länder där den offentliga välfärden är mycket begränsad (Peterson 

2013).  En sociolog som studerat den s.k. omsorgsmigrationen i Europa är Helma Lutz som 

visat att föreställningar om hushållsarbetare är både genuskodade och etnifierade (Lutz 2011: 

110). Liksom Bridget Anderson (2000) påvisar hennes forskning att hushållsarbete måste 

studeras med en integrerad förståelse av hur klass, kön, etnifiering och migration samverkar. 

Den svenska hushållstjänstemarknaden skiljer sig historiskt från många andra länder och har 

sedan 1930-talet genomgått flera stora förändringar som både varit knutna till 

jämställdhetspolitiska strävanden, socioekonomisk utveckling och förändringar i det 

offentliga välfärdssystemet (Platzer 2006). Därför utgör forskning som rör svenska 

hushållsarbetares arbets- och livsvillkor under 1900-talet en betydelsefull del av förståelsen 

för den samtida marknaden och faktorer som påverkar synen på köpen (se t.ex. de los Reyes 

1998, Moberg 1978, Platzer 2007, Strollo 2013, Öberg 1999). 

Kontroverserna på nittiotalet 

Det första förslaget om skattelättnader inom hushållstjänstesektorn presenterades av 

nationalekonomen Anne-Marie Pålsson under Almedalsveckan 1993. Med en högljudd 

protest från den dåvarande fackförbundsekonomen (och senare vice riksbankschefen) Villy 

Bergström förknippades förslaget genast med bilden av ett icke önskvärt pigsamhälle (Nyberg 

1999, Öberg 1999). Trots att Pålssons förslag inte bara gällde traditionella hushållstjänster 

som städning och barnpassning, utan även t.ex. snickeritjänster, kom debatten efter 

Bergströms slagfärdiga uttalande att cirkulera kring huruvida staten skulle subventionera 

hembiträden eller inte (Ernsjöö Rappe och Strannegård 2004: 41). Frågan väckte starka 
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reaktioner och de efterföljande mediediskussionerna kom att kallas pigdebatten. Pålsson 

upplevde att förslaget aldrig togs på allvar och att de samhällsekonomiska och 

jämställdhetspolitiska argumenten tappades bort i uppståndelsen (Ernsjöö Rappe och 

Strannegård 2004: 42). Med pigordet var förslaget för lång tid framåt förknippat med 

exploaterande arbetsförhållanden, könsförtryck och ett klassamhälle Sverige lämnat bakom 

sig (Björklund Larsen 2010: 106, Ernsjöö Rappe och Strannegård 2004: 41f, Nyberg 1999, 

Öberg 1999).  

Under nittiotalet återuppstod debatten flera gånger. Frågan om skatteavdrag utreddes vid två 

tillfällen, dock utan att leda till någon proposition i riksdagen (Öberg 1999). För familjer med 

ekonomiska förutsättningar figurerade dock (såväl svarta som vita) köp av privata hushålls- 

och omsorgstjänster som en etablerad lösning på vardagspraktiska problem (Gavanas 2006). 

Som en följd av borgerlig regeringsmakt och nedskärningar i välfärden hade efterfrågan på de 

privata tjänsterna ökat under 1980-talet (Platzer 2006). Stora delar av marknaden var illegal 

och särskilt migrantkvinnor arbetade under dåliga arbetsförhållanden som t.ex. städerskor och 

au pairer i svenska hushåll (Gavanas 2006). 

En fråga om (o)jämställdhet? 

Problemformuleringarna bakom nittiotalets förslag liknade de som framförts av Alva och 

Gunnar Myrdal på 1930-talet. Det var svårt för förvärvsarbetande kvinnor att kombinera 

karriär med familj, vilket antogs ligga bakom de låga födelsetalen (Platzer 2006). På 

trettiotalet fanns inget offentligt välfärdssystem, och den privata lösning som föreslogs av 

Alva Myrdal – att hushållet anlitade ett hembiträde – var aldrig ett alternativ för 

arbetarklassens kvinnor. När allt fler hushåll fick tillgång till offentlig barn- och äldreomsorg 

minskade efterfrågan på privata hushållstjänster under 1960-talet (Platzer 2006). 

På nittiotalet var födelsetalen åter låga vilket förklarades av att det var svårt för 

”karriärkvinnor” att bilda familj. Orsaken – den traditionella arbetsdelningen i heterosexuella 

hushåll – problematiserades knappt (Plazer 2006). Skattesubventionen skulle effektivisera 

arbetsmarknaden; om högutbildade kvinnors obetalda hemarbete istället utfördes av privata 

hemtjänstearbetare kunde den totala sysselsättningen öka (Ernsjöö Rappe och Strannegård 

2004: 42, Platzer 2006). Samtidigt som förslagen om en skattesubvention ansågs stå i konflikt 
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med grundläggande socialdemokratiska och feministiska värderingar (Gavanas 2006, Platzer 

2006, Öberg 1999) var hushållstjänstearbetarnas perspektiv frånvarande i debatten. Inte heller 

de höga kraven från arbetslivet problematiserades (Platzer 2006). 

Sociologen Ellinor Platzer menar att det var betydelsefullt att förslaget aktualiserades under 

en borgerlig regeringsperiod, och tonar ned de ideologiska dimensionerna i pigdebatten 

(Platzer 2004). Om omständigheterna sett annorlunda ut, och skattesubventionen föreslagits 

av Socialdemokraterna, hade protesterna kanske uteblivit (Platzer 2004). I Danmark, som på 

många sätt liknar Sverige, kunde en liknande reform genomföras av en socialdemokratiskt 

dominerad regering utan starka reaktioner 1993 (Platzer 2006). 

När Centerpartiet återaktualiserade frågan om skattesubventioner för hushållstjänster i 

valrörelsen 2006 rådde inget tvivel om att ämnet fortfarande var laddat (jfr. Platzer 2007: 11). 

Från vänsterhåll användes pigordet och kopplingarna till klasskillnader och ojämställdhet 

igen, medan de borgerliga partierna framförde de samhällsekonomiska argumenten 

(Björklund Larsen 2010: 97). RUT-avdraget skulle enligt förespråkarna göra svarta jobb vita, 

skapa nya arbetstillfällen och öka kvinnors tid på arbetsmarknaden. Det sistnämnda ingick 

även nu i en jämställdhetspolitisk retorik; RUT skulle skapa jobb för kvinnor som stod utanför 

den reglerade arbetsmarknaden och att avlasta yrkesarbetande kvinnor från obetalt hemarbete 

(Prop. 2006/07:94: 55-56).  

Köpens legitimitet och RUT-avdragets effekter 

Flera studier har undersökt hur köpare av illegala städtjänster resonerar. Forskning visar bl.a. 

att den personliga relationen mellan köpare och utförare spelar en viktig roll för att legitimera 

de informella städköpen (Björklund Larsen 2010: 95). I en intervjustudie med svenska 

feminister som köpte svart städning på nittiotalet framkom att köpen förknippades med skam 

och upplevdes som oförenliga med det politiska ställningstagandet (Öberg 1999).  

Sedan RUT-avdraget infördes har både kvalitativa och kvantitativa studier om effekterna av 

skattelättnaden publicerats. Statistik har bl.a. visat att höginkomsttagare och även barnfamiljer 

och äldre är överrepresenterade bland de som köper tjänsterna (Sköld och Heggemann 2012). 

Därtill har indikationer på små volymförändringar mellan vitt och svart arbete kunnat iakttas; 



 

 7 

6 % av de som köpte städtjänster med RUT-avdrag 2010 uppgav att de övergått från den 

informella marknaden och det svarta städarbetet uppskattas ha minskat med 10 % 

(Skatteverket 2011: 11). Den viktigaste förändringen tycks emellertid vara att den vita 

arbetsmarknaden vuxit (Skatteverket 2011: 7ff).  

När det gäller RUT-företagen finns forskning om hushållstjänstearbetarnas villkor (Gavanas 

2010, 2011) och företagarnas erfarenheter (Kvist 2013). En intervjustudie med RUT-köpare 

över 65 år har genomförts på uppsatsnivå (Falk och Risberg 2012). Undersökningen fokuserar 

dock inte på legitimiteten, och visar att efterfrågan hos de äldre kan kopplas till bristande 

förtroende för den offentliga äldreomsorgen (se även Szebehely och Trydegård 2012). Trots 

den växande efterfrågan på privata städtjänster, och indikationer på att legitimiteten för köpen 

har ökat har få studier tittat närmare på hur yrkesverksamma RUT-köpare resonerar. 

Samtidigt som de negativa attityderna kan tänkas leva kvar är det troligt att acceptansen för 

privat hemstädning har ökat i och med skattesubventionen (Björklund Larsen 2010: 107). 

Kvantitativa studier har påvisat ett starkt stöd för RUT-avdraget bland allmänheten 

(Skatteverket 2011: 19), särskilt bland borgerliga och gröna väljare (Almega 2010). 

Nästan sju år efter skattereduktionens införande saknas fördjupad kunskap om hur 

legitimiteten för privata städtjänster påverkats av RUT. Den här uppsatsen syftar till att bidra 

till kunskapsfältet genom att rikta blicken mot yrkesverksamma kvinnliga kunder. Hur 

resonerar de kring sina köp av privat hemstädning, och hur förhåller de sig till det tidigare 

starka motståndet? 

Teori 

För att möjliggöra en strukturerad undersökning av hur intervjupersonerna legitimerar köpen 

används Luc Boltanski och Laurent Thévenots rättfärdigandesteori som analytiskt ramverk. 

Ett viktigt motiv bakom valet var att jag ville ta informanternas kritiska resonemang på allvar, 

och samtidigt kunna diskutera deras tankar i förhållande till samhälleliga föreställningar, 

normer och gemensamma värdegrunder. Genom att både betona individers aktörskap och 

betydelsen av kollektiva konventioner möjliggör Boltanski och Thévenots modell komplexa 
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tolkningar av hur handlingar rättfärdigas (jfr. Dahlberg 2010: 51). Nedan presenteras 

huvuddragen hos i det teoretiska ramverket, medan teorins roll i studien utvecklas mer 

ingående i metoddelen.  

En sociologisk legitimeringsmodell 

Boltanski och Thévenots modell för rättfärdigande ingår i den franska konventionsskolan 

(économie des conventions) som växte fram bland sociologer och ekonomer under 1980- och 

90-talet (Dahlberg 2010: 50, Diaz-Bone 2011). Utgångspunkten var ett avståndstagande från 

neoklassisk ekonomi och synen på individer som rationella aktörer som agerar oberoende av 

sociala begränsningar (Diaz-Bone 2011). 

Lite förenklat kan hållningen sägas kombinera intresset för kognitiva processer som 

utvecklats inom amerikansk och brittisk pragmatisk sociologi med en strukturalistisk 

förståelse av kollektiva konventioner (Diaz-Bone 2011). Men samtidigt som strukturalister 

som Durkheim, Derrida och särskilt Bourdieu banade väg för den franska konventionsskolan 

finns viktiga skillnader (Diaz-Bone 2011). Bland annat hävdar de senare att individer inte är 

omedvetet exponerade för strukturer och att en mängd strukturerande principer (inte bara en) 

existerar samtidigt (Diaz-Bone 2011). Inom klassisk sociologi har människors moraliska 

koordinering av handlingar ofta förklarats som gruppbaserade, framför allt utifrån olika 

yrkeskategorier (Boltanski och Thévenot 2006: 16). I kontrast till detta förstår 

konventionsskolan värderingar och val som situationsbundna (Dahlberg 2010: 47, Diaz-Bone 

2011), något som förklaras mer ingående nedan. Hållningen ifrågasätter även idén om 

forskaren som exceptionell analytiker av sociala fenomen och förordar tolkande 

förklaringsprocesser (Diaz-Bone 2011). 

Till en början sökte teoribildningen framför allt förklara marknadsbeteenden men senare har 

den kommit att bli en viktig strömning även inom social forskning (Diaz-Bone 2011). I boken 

On Justification: Economies of Worth (2006) som kom ut på franska 1987 (och översattes till 

engelska först 2006) utvecklar Boltanski och Thévenot en sociologisk tolkningsmodell för 

människors sätt att rättfärdiga handlingar i ett senkapitalistiskt samhälle. Nedan presenteras de 

begrepp och resonemang från modellen som används för att besvara frågeställningarna i den 

här studien. 
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Det rättfärdigande imperativet 

Boltanski och Thévenot menar att behovet att rättfärdiga handlingar spelar en central roll i det 

sociala livet, och att människor ständigt ställs inför situationer där de måste försvara sina val 

(Rendtorff 2012). Vid sådana tillfällen blir den kritiska förmågan som betonas av 

konventionsskolan viktig, liksom gemensamma konventioner och de s.k. värderingslogiker 

aktörerna orienterar sig mot (jfr. Dahlberg 2010: 50, Diaz-Bone 2011). Behovet att rättfärdiga 

uppstår inte bara när en handling ifrågasätts explicit, utan även inför potentiell kritik. 

Vetskapen om att en handling kan ifrågasättas aktualiserar alltså samma reflexiva process som 

konfrontationen med ett verkligt fördömande (Boltanski och Thévenot 1999).  

För att förstå hur sådana legitimeringsprocesser går till tar Boltanski och Thévenot sin 

utgångspunkt i öppna meningsskiljaktigheter mellan individer. Sådana situationer 

kännetecknas av ett avbrott i ett socialt samspel, vilket skapar ett behov av att överbrygga 

konflikten. I empiriska studier har Boltanski och Thévenot iakttagit att referenser till 

utomliggande principer spelar en avgörande roll för både enighet och oenighet mellan 

människor (Boltanski och Thévenot 1999).  Hänvisandet till en gemensam värdelogik kan vid 

en konflikt få meningsmotståndare att distansera sig från den specifika situationen (jfr. 

Boltanski & Thévenot 1999). Så länge det råder enighet om en högre värdeprincips giltighet – 

en idé om det gemensamma bästa – kan meningsmotståndarnas argument prövas mot den.  

Som en följd av historiska processer finns sådana värdelogiker inbäddade i ett slags kollektivt 

medvetande hos alla deltagare samhället och utgör liksom normer och konventioner viktiga 

beståndsdelar i vardagliga interaktioner (jfr. Boltanski och Thévenot 1999).  

För att orientera sig i den sociala världen krävs emellertid att människor kan bedöma vilken 

värderingsprincip som är relevant i en given situation (Boltanski och Thévenot 1999). Ofta 

finns en tyst enighet om vilken princip som tillfälligt utgör den gemensamma referenspunkten 

(Boltanski och Thévenot 1999). Men samtidigt som principens giltighet alltså är övergående 

och situerad, tillskrivs den för tillfället status som överordnad och extern:  

“The different principles of equivalence are formally incompatible with one another, since each of 

them is recognized in the situation in which its validity is established as universal.” 

 Boltanski och Thévenot (1999: 365) 
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Boltanski och Thévenot menar att det moderna samhället kännetecknas av att flera olika 

värderingslogiker kan vara närvarande samtidigt, och att dessa bygger på sinsemellan 

motstridiga normer och moraliska riktlinjer som ofta krockar i vardagliga situationer 

(Boltanski och Thévenot 1999, Rendtorff 2012). Jämfört med Bourdieus sociologi förstås 

alltså inte människors moraliska orienteringar i sådana situationer som kopplade till t.ex. fält 

och identiteter. Aktörernas reflexiva förmågor har en framträdande roll (Dahlberg 2010: 51, 

Diaz-Bone 2011) och situationen (inte individen) utgör den grundläggande analysenheten. 

Fokus ligger på hur människor i sådana stunder av osäkerhet förhandlar mellan motstridiga 

värdeprinciper (Boltanski och Thévenot 1999, Diaz-Bone 2011). 

De sex värderingslogikerna 

För förståelsen av hur legitimeringsprocesser går till har Boltanski och Thévenot identifierat 

sex olika värderingslogiker (worlds of worth) som var och en utgör ett internt system av 

harmoniserande värden (Boltanski och Thévenot 2006: 158). Uppsättningen är och bör 

betraktas som ett analytiskt verktyg och hade således kunnat se annorlunda ut (Boltanski och 

Thévenot 1999, 2006: 12). Logikerna har formulerats genom studier av klassiska texter av 

politiska filosofer, empiriska studier av sociala dispyter samt handböcker för korrekt beteende 

i moderna företag (Boltanski och Thévenot 1999). Tanken med modellen är att isolera 

grundläggande idéer om ”det gemensamma bästa” som – trots att de är ömsesidigt oförenliga 

– kommit att fungera vägledande för människors vardagliga samspel i (det västerländska) 

samhället (jfr. Boltanski och Thévenot 2006: 158). Nedan ges en kort beskrivning av vad som 

kännetecknar respektive logik.  

1. Inspirationslogiken (The Inspired World) upplevs genom t.ex. spontanitet, kreativitet, 

känslor och passion. Den utmärker sig genom att såväl relationer som andras åsikter 

och erkännanden saknar betydelse. I konkurrensen med de andra logikerna är den här 

mest sårbar; dess generaliseringar utgår alltid från det specifika medan mätbara 

värden, hierarkier och regler saknar betydelse (Boltanski och Thévenot 2006: 159ff). 

2. Den familjära logiken (The Domestic World) utgår från personliga relationer, 

hierarkiska ordningar och traditioner. Den kan associeras till familj- och hemsfärer 

men behöver inte hänvisa till släktskap. Kedjor av beroenderelationer är avgörande, 

och för att bedöma en persons värde krävs kännedom om hens position i förhållande 
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till det nätverk från vilken hens auktoritet avgörs. Till skillnad från t.ex. den 

medborgerliga logiken bygger den familjära på ansikte-mot-anstike-relationer och 

individer kan inte separeras från kropp, familj etc. (Boltanski och Thévenot 1999, 

2006: 164f). 

3. Anseendelogiken (The World of Renown eller The World of Fame) lägger vikt vid 

andras åsikter, ryktbarhet, synlighet och framgång. Medan den familjära logiken 

återknyter till individers historia saknar den här logiken minne; personer som för 

tillfälligt är kända är värdefulla. Även professionalitet saknar betydelse då värde 

avgörs helt av andras åsikter (Boltanski och Thévenot 1999, 2006: 178).  

4. Den medborgerliga logiken (The Civic World) betonar kollektiv, alla människors lika 

värde, lagar, regler och rättigheter. Värde är inte knutet till individer utan till 

gemenskaper, och arrangemang som förkroppsligar och förevigar det gemensamma. 

Enskilda individers handlingar får betydelse i den mån de kopplas till sociala rörelser 

eller representerar kollektiv (Boltanski och Thévenot 1999, 2006: 185f). 

5. Marknadslogiken (The Market World) lägger vikt vid köpare och säljare på en 

marknad. Konkurrens är styrande för kontakten mellan människor och individers 

begär till handelsvaror tillmäts betydelse. Känslomässig kontroll och själviskhet är 

eftersträvansvärt eftersom att det underbygger opportunistiska beslut. Värde är knutet 

till pris och säljbarhet. Viktiga personer är de som är rika, särskilt om de lever i lyx 

och uppenbart välstånd (Boltanski och Thévenot 1999, 2006: 193ff). 

6. Den industriella logiken (The Industrial World) har effektivitet som högsta värde och 

är kopplad till produktionen av materiella varor. Den skiljer sig från marknadslogiken 

bl.a. genom sin betoning av funktionalitet, produktivitet och planering inför framtiden. 

Organiserade system och standardiseringar är viktiga och individers betydelse mäts på 

skalor av professionella förmågor – experter är t.ex. mycket värdefulla. (Boltanski och 

Thévenot 1999, 2006: 203ff). 

Modellen är utvecklad för att förstå hur människor agerar i det vardagliga livet, och betonar 

de enskilda situationernas betydelse för hur t.ex. en handling försvaras inför kritik (Boltanski 
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och Thévenot 1999). Detta ska dock inte förstås som att situationen determinerar en viss 

reflexiv process, men att värden som vid en tidpunkt används för att legitimera något inte 

kopplas till en konsekvent ståndpunkt eller hållning hos aktören. Istället antas det moderna 

samhället innebära att människor – genom komplexa kognitiva processer – ständigt växlar 

mellan olika värdegrunder som är formellt inkompatibla (Boltanski och Thévenot 1999).  

I den här undersökningen innebär den situationsbetonande ansatsen att fokus ligger på de 

resonemang som kommer till uttryck i intervjuerna, medan informanternas subjektspositioner 

har en underordnad roll. Teorins syn på legitimeringsprocesser understryker också att 

utgångspunkten inte är att informanternas köp av städtjänster är orättfärdiga. De betraktas som 

handlingar som ofta ifrågasatts offentligt, och vars legitimitetsstatus aktualiserar flera 

potentiella värderingssystem. Med hjälp av de sex värderingslogikerna syftar Boltanski och 

Thévenots legitimeringsmodell till att identifiera rättfärdigande resonemang i 

intervjumaterialet, och styra tolkningar av vilka värderingar som görs närvarande. 

Värderingslogikerna fungerar alltså som ett begreppsligt ramverk och används för att 

diskutera hur olika värdeprinciper eventuellt hamnar i konflikt med varandra. 

Metod 

Legitimering förstås i den här studien här som en reflexiv process som inbegriper kritiska 

förhållningssätt (jfr. Boltanski och Thévenot 1999). Kunskapen måste därför utgå från RUT-

köparnas egna meningsskapande praktiker, genom en forskningsmetod som inbegriper 

interaktion och tolkning (jfr. Aspers 2011: 45). För att besvara frågeställningarna genomförs 

därför kvalitativa intervjuer, en metod som också går i linje med den franska 

konventionsskolan (jfr. Diaz-Bone 2011).  

Undersökningen genomförs med en kombination av deduktiv och induktiv ansats, där 

rättfärdigandemodellen figurerade som ett preliminärt teoretiskt ramverk inför 

empiriinsamlingen. Genom en delanalys som genomfördes efter de fyra första intervjuerna 

kunde ett definitivt beslut om teorivalet tas, motiverat av insikter gjorda på fältet. Teorins roll 

är att bidra till begreppsliga tolkningar som korresponderar med RUT-köparnas meningsnivå 
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(jfr. Aspers 2011: 60f). Intervjuerna bearbetas genom en hermeneutisk och tolkande 

forskningsprocess som syftar till att skapa förståelse snarare än generera förklaringar (jfr. 

Aspers 2011: 51, Diaz-Bone 2011).  

Studiens design och genomförande 

Undersökningen bestod av tre huvudsakliga steg, som delvis överlappade varandra: 

kunskapsinhämtning, empiriinsamling och analys. Fördelarna med att låta dessa processer 

integreras är flera; inte minst kan insamlandet av empiri berika analysen och vice versa (jfr. 

Lofland 1971: 118). I den här studien innebar det också att valet av teori kunde styrkas av 

kunskaper som inhämtades på fältet (jfr. Aspers 2011: 197). 

I den inledande fasen formulerades ett problemområde, preliminära frågeställningar och en 

intervjuguide som prövades i en förstudie. Förstudien bestod av en pilotintervju med en 

manlig bekant som köpt barnpassningstjänster med RUT-avdrag, och ingick i förberedelserna 

inför huvudstudien. Den andra fasen bestod av intervjuer med sju yrkesarbetande kvinnor 

mellan 40 och 65 år. Intervjuerna genomfördes löpande under tre veckor och ägde rum på 

informanternas arbetsplatser, i mitt och andras hem samt i universitetets lokaler. De tog i 

genomsnitt en timme att genomföra men varierade tidsmässigt beroende på hur mycket tid 

deltagarna kunde avvara. Samtalen spelades in och har därefter transkriberats.  

För att låta informanternas erfarenheter och formuleringar ta plats var utgångspunkten att 

hålla ganska öppna samtal, och låta deras resonemang styra riktningen för respektive samtal 

(jfr. Lofland 1971: 84f). Som utgångspunkt användes en intervjuguide, vars frågor framför allt 

hade funktionen av att garantera att de teman jag var intresserad av att behandla kom upp 

under samtalet (jfr. Lofland: 84f). I vilken mån frågorna ställdes varierade; ofta kom 

informanterna själva att berätta sådant jag ville ha svar på. Guiden utgick från tre 

övergripande teman: hem/arbete, åsikter samt konkreta situationer (se bilaga 1).  

Det tredje steget inleddes med en delanalys av de fyra första intervjuerna och pågick samtidigt 

som den återstående delen av empirin samlades in. En viktig iakttagelse som gjordes i 

delanalysen var att intervjupersonerna opererade med en mängd olika rättfärdigandegrunder 

som snarare verkade kontextsbundna än knutna till deras subjektspositioner. Detta motiverade 

det definitiva valet av Boltanski och Thévenots rättfärdigandeteori, som utgår från situationen 

som grundläggande analysenhet (jfr. Boltanski och Thévenot 1999, Diaz-Bone 2011). När 
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samtliga intervjuer genomförts användes legitimeringsmodellen som ramverk för den 

utvidgade analysen, som beskrivs på s. 16. I denna sista fas bistod såväl tidigare forskning 

som förstudie och delanalys till att fördjupa tolkningarna av intervjumaterialet. 

Etiska överväganden 

För att tillvarata deltagarnas integritet, anonymitet och agens har etiska bedömningar 

integrerats i samtliga steg i undersökningen. Det grundläggande individskyddskravets fyra 

principer har varit vägledande. I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet 2002: 7) 

fick intervjupersonerna ta del av studiens syfte inför deltagandet. De informerades om att 

attityderna till köpen var det huvudsakliga forskningsintresset, och att jag var intresserad av 

hur RUT-köparna resonerade kring köpen i förhållande till det offentliga motståndet som 

funnits i Sverige. Då ordet legitimitet i talspråkiga sammanhang kan antas implicera 

orättfärdighet – en innebörd som skiljer sig från den här studiens användning av begreppet 

(jfr. Boltanski och Thévenot 1999) – undvek jag dock att använda det när jag berättade om 

uppsatsen.  

Inför intervjuerna fick informanterna veta att materialet skulle användas i min 

kandidatuppsats, och i enlighet med samtyckeskravet betonades att de hade rätt att avbryta 

deltagandet under eller efter intervjun (Vetenskapsrådet 2002: 11ff). För att beakta 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002: 12f), som innebär att deltagarnas integritet och 

anonymitet skyddas, skrevs inga namn ut i det transkriberade materialet (jfr. Vetenskapsrådet 

2002: 12). Inspelningarna och transkriberingarna har endast varit tillgängliga för mig, och i 

återgivningen av empirin har informanterna anonymiserats. Förutom att deras 

bakgrundsuppgifter endast beskrivs i generella termer har jag så långt som möjligt sökt 

frikoppla personliga detaljer från respektive uttalande. I enlighet med nyttjandekravet kommer 

inga av de uppgifter som samlats in att lämnas vidare (Vetenskapsrådet 2002: 14). 

Avvägningar kring hur ”privata” frågor som ställs under en forskningsintervju är i hög grad 

en fråga om finkänslighet inför den tillit som skapas i intervjusituationen (jfr. Kvale 1997: 

111). I den här studien var intervjuerna tvungna att hållas ganska korta – ca 1 timme – vilket i 

kombination med att jag inte kände informanterna sedan tidigare gjorde deras integritet till en 
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både viktig och närvarande ram för samtalen. Därför utelämnades frågor om t.ex. 

uppväxtförhållanden, sexuell orientering och ekonomisk inkomst.  

Urval 

Då syftet med studien är att genomföra en djupgående analys av legitimeringsprocesserna har 

ett målinriktat urval använts (jfr. Bryman 2011: 434f). Bakgrunden till forskningsintresset är 

RUT-avdragets införande och de infekterade debatter som sedan 1990-talet tagit stor plats i 

svenska medier. Enligt förespråkarna för skattereduktionen skulle yrkesverksamma kvinnor 

befrias från dubbelarbete genom tjänsteköpen, och samtidigt har avdraget anklagats för att 

förstärka maktskillnader på hushållsarbetarnas bekostnad (jfr. Björklund Larsen 2010: 96f). 

Jämställdhet har använts som ett argument för en skattereduktion, som från feministiskt håll 

ansetts ställa en grupp kvinnor mot en annan (Öberg 1999). De samtidiga budskapen ritar 

konturerna kring en grupp RUT-köpare som kan tänkas vara särskilt berörda av legitimiteten 

för städtjänsterna, nämligen yrkesverksamma kvinnor.  

I urvalet har en representativ sammansättning av denna köpargrupp eftersträvats, något som 

emellertid försvårats av studiens begränsade omfattning. Intervjupersonerna består av sju 

förvärvsarbetande kvinnor mellan 40 och 65 år som alla köpt städtjänster med RUT-avdrag. 

Störst andel RUT-köpare i yrkesför ålder återfinns bland personer mellan 35 och 64 år, dock 

med tonvikt på gruppen mellan 35 och 44 år. En något yngre urvalsgrupp hade m.a.o. varit 

eftersträvansvärd. Kvinnorna hade alla examen på högskolenivå och tre hade doktorsexamen. 

Bland yrkestitlarna fanns forskare, kriminolog, sjuksköterska, lärare, läkare och jurist. Flera 

informanter hade mer än en sysselsättning (och därmed flera yrkestitlar) och utöver 

förvärvsarbete som anställda förekom studier och eget företagande. Socioekonomiskt utgör 

urvalet en ganska homogen grupp med tonvikt på högre tjänstemän och akademiker, något 

som inte bedömts som stort ett problem då höginkomsttagare är överrepresenterade bland 

RUT-kunderna (Sköld och Heggemann 2012).
3
 En större variation i utbildningsnivå hade 

dock kunnat berika urvalet.  

                                                 

3 Då uppgifter om intervjupersonernas inkomster saknas, liksom utbildningsstatistik för RUT-kunder, 

bygger bedömningen på SCB:s Standard för svensk yrkesklassificering (SCB 2012) och informanternas 

yrkestitlar. 
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Fem av kvinnorna köpte löpande hemstädningstjänster ungefär två gånger i månaden. För att 

uppnå viss variation intervjuades även en person som endast gjort köp av flyttstädning samt 

en som tidigare köpt hemstädning löpande men inte gjorde det vid intervjutillfället. Fem 

bodde tillsammans med en partner och fyra hade hemmavarande barn. 

Forskarroll och trovärdighet 

Metodvalet innebär att min interaktion och tolkning på fältet är en del av den kunskap som 

genereras (jfr. Aspers 2011: 45). Som feministisk och postmodern kritik betonat kan empirin 

som skapas vid intervjuer inte isoleras från relationen mellan de som samtalar (Sherman Heyl 

2001). Samtalsdynamiken påverkar vad intervjupersonerna väljer att dela med sig av och hur 

det kommer till uttryck (jfr. Sherman Heyl 2001). Till skillnad från Chicagoskolan som länge 

varit tongivande för sociologiska intervjuansatser antas intervjuerna alltså inte skapa 

”objektiv” kunskap (jfr. Sherman Heyl 2001). Liksom den sociala interaktionen med 

informanterna är varje del av forskningsdesignen med och samskapar kunskapen om fältet 

(jfr. Sherman Heyl 2001). Som betonas av konventionsskolans är mina tolkningar inte mer 

giltiga än någon annans (jfr. Diaz-Bone 2011).  

Utgångspunkten för den här studien är att erkännandet av ett specifikt och begränsat blickfång 

kan användas som en styrka, inte minst i studier av det sociala livet (jfr. Haraway 1988). För 

att stärka studiens trovärdighet har därför genomskinlighet i återgivningen varit ett ledord, 

liksom ett kritiskt förhållningssätt och argumenterande förfarande i de tolkningar som har 

gjorts (jfr. Bryman 2011: 354f). En problematik kring trovärdigheten kan dock lyftas i 

förhållande till hur studien presenterades vid intervjutillfällena. Som en kort bakgrund till 

forskningsintresset berättade jag att Sverige har kännetecknats av negativa attityder till att 

köpa städtjänster, men att det finns indikationer på en förändring. Då presentationen både 

innehåller ett antagande om motstånd och potentiell förändring finns en risk att mitt narrativ 

återspeglas i informanternas resonemang och ger en missvisande bild, något som tagits i 

beaktande i tolkningarna. 

Analys och kodning 

För att besvara den första frågeställningen om hur RUT-köparna i studien legitimerar 

användandet av städtjänster identifierades först alla förekommande rättfärdiganden och motiv 
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till köpen i intervjumaterialet. Motiv definieras här som de anledningar – ofta av praktiskt slag 

– som uppgavs som skäl för beslutet att köpa städning. Dessa skildes från uttalanden som 

hade en rättfärdigande funktion. Boltanski och Thévenot menar att det som händer när en 

aktör känner sig tvungen att rättfärdiga handlingar är att hen hänvisar till moraliska principer 

utanför själva situationen (Boltanski och Thévenot 1999). Åtskillnaden mellan motiv och 

rättfärdiganden i intervjumaterialet kan illustreras med utsagorna ”både jag och min man 

jobbar heltid och vi hinner inte städa” respektive ”det är en fråga om jämställdhet”. Medan det 

första uttalandet klassas som motiv, får det senare etiketten rättfärdigande. Avgörande för 

kodningen var således om utsagan inbegrep hänvisningar till utomliggande gemensamma 

värden. Dessa två kunde emellertid förekomma i tät anslutning till varandra, och gavs i de 

fallen båda koderna.  

De rättfärdigande utsagorna sammanställdes därefter i två steg. Först identifierades samtliga 

förekommande rättfärdiganden, därefter tilldelades de underkoder; utsagor som handlade om 

att städbranschen hjälpte människor in på arbetsmarknaden klassades t.ex. som 

legitimeringsgrunden Städjobb skapar arbetstillfällen. Underkategorierna gjorde det lättare att 

se vilka rättfärdiganden som var vanliga respektive mer sällsynta.  

Denna uppsättning koder fungerade sedan som en karta för att kunna orientera analysen kring 

de resonemang som var särskilt förekommande. Värt att poängtera är emellertid att den 

kvantitativa förekomsten av ett resonemang inte ensamt avgjort vad som betraktats som 

centralt. I analysen har t.ex. särskild uppmärksamhet riktats mot passager i intervjuerna där 

något framstått som uppenbart laddat eller konfliktfyllt.  

Medan det var relativt lätt att skilja ”motiv” från ”rättfärdiganden” var det ibland svårare att 

avgöra vilken värdelogik respektive rättfärdigande kunde kopplas till. Vid sådana avvägningar 

fungerade både texter av Boltanski och Thévenot (1999, 2006) och Björklund Larsens (2010) 

legitimitetsanalys av svarta städköp vägledande. 
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Resultat 

Undersökningen har med hjälp av frågeställningarna, de teoretiska utgångspunkterna och 

intervjuguiden fokuserats kring värderingar, RUT-avdraget, pigdebatten och samhällelig 

ojämlikhet. Syftet med forskningsdesignen har varit att belysa legitimeringsprocesserna från 

olika håll, och resultatdelens disposition är ett försök att visa hur dessa tangerar varandra. 

Som ett förenklat svar på den första frågeställningen – vilka motiv och värderingar som 

framstår som centrala för köpen – inleds avsnittet med en sammanfattande redogörelse för de 

vanligaste sätten att motivera städköpen. Denna bild fördjupas därefter stegvis utifrån 

tematiska rubriker, för att slutligen samla intrycken och återknyta till frågeställningarna i 

slutdiskussionen. 

 

För att värna deltagarnas integritet har intervjuerna anonymiserats i högsta möjliga mån. I 

texten används fingerade namn, och vissa språkliga ändringar har gjorts i citaten för att 

underlätta läsningen.  

 

Hur motiveras köpen? 

För att kunna överblicka vilka resonemang som legitimerade köpen gjordes en 

sammanställning av samtliga förekommande rättfärdigandegrunder i intervjumaterialet. De tre 

vanligaste resonemangen har därefter stått i centrum för analysen, och ägnas störst utrymme i 

resultatdelen. Dessa var 1) jämförelser mellan hushållstjänster och hantverkstjänster; 2) 

städjobb skapar nya arbetstillfällen och 3) bra/okej arbetsvillkor för städarbetarna (här 

förekom både resonemang som utgick från specifika städare och branschen i stort). Värt att 

notera är att dessa även figurerat som argument när RUT-avdraget förordats i den offentliga 

debatten (se t.ex. Bergh 2011, Prop. 2006/07: 94). 

Tabellen visar de fem vanligaste resonemangen tillsammans den värderingslogik respektive 

argument kan kopplas till. Hur dessa relateras till Boltanski och Thévenots modell 

framkommer i samband med att resultaten diskuteras. 
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Tabell 1. Legitimeringsgrunder 

Resonemang Värderingslogik 

Jämförelse hushållstjänster/hantverkstjänster Marknadslogik 

Bra/okej arbetsvillkor i städbranschen Medborgerlig logik 

Bra/okej arbetsvillkor för den som städar hemma 

hos mig 

Familjär logik 

Städjobb skapar arbetstillfällen Medborgerlig logik 

Yrkesmässig specialisering Industriell logik 

Då studiens fokus är legitimeringsprocesserna kom de mer praktiska orsakerna bakom köpen 

att utgöra en begränsad del av samtalen. Alla mindes inte exakt vad som lett fram till beslutet 

att börja med tjänsten, och av vissa beskrevs valet i termer av tillfälligheter. Någon hade t.ex. 

introducerats till ett företag av bekanta som rekommenderat städning. Alla hänvisade till 

tidsbrist på olika sätt, framför allt p.g.a. förvärvsarbete. Alla intervjupersoner uppgav att de 

arbetade minst 40 timmar i veckan, flera närmare 50 timmar och någon betydligt mer. Även 

barn och stora bostäder som krävde omfattande städning nämndes som orsaker. Det var 

tydligt att motiven till att börja med tjänsterna kunde skilja sig från varför man fortsatt. En av 

informanterna hade inlett köpen i samband med sjukdom i familjen och flera köpare hade 

börjat med att ”testa” tjänsten och sedan fortsatt. När vi pratade om de bakomliggande 

orsakerna kom samtalen ofta att cirkulera kring positiva upplevelser av köpen. Erfarenheterna 

uttrycktes i termer av livskvalitet och lättnad: 

Petra: /…/ det var ju jätteskönt för alla oss, nu slipper vi städning. Det var, det är lyx i 

vardagen, det är det. Och det är egentligen vardagen som jag tycker /…/ man ska ha så 

bra som möjligt.  

Bland de som bodde tillsammans med en partner var ett återkommande motiv också att 

undvika konflikter kring städuppgifterna hemma, och ofta förekom en kombination av flera 

motiv. 

Klara: Hur kom det sig att du började med det? 
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Eva: Väldigt mycket faktiskt för [kort skratt] för husfridens skull… för att vi. Alltså vi 

är två yrkesarbetande hemma. Och sen har vi ju småbarn. Så att det är liksom, vi hade 

väl egentligen en situation där vi kände liksom att, att man jobbar hela veckan… och 

sen det enda man gjorde på helgerna det var liksom städa /…/ Vi upplevde att vi hade 

ingen fritid.  

Ovanstående utsagor har klassats som motiv eftersom att de inte hänvisar till utomliggande 

värderingar. Medan fokus fortsättningsvis ligger på rättfärdiganden, diskuteras motiven i den 

mån haft betydelse för legitimeringsprocesserna. 

Tjänsten som vara 

Städyrkets låga status aktualiserades i alla intervjuer och kom ofta upp i jämförelser mellan 

hur hushållstjänster och manligt kodade hantverkstjänster värderas. Alla var överens om att 

det är mer accepterat att köpa hantverkstjänster, och framställde attitydskillnaden som 

anmärkningsvärd. I samtliga fall var det informanterna själva som förde detta på tal och de 

flesta gjorde explicita kopplingar till genusdimensioner hos statusskillnaden. Johanna menade 

att acceptansen för att köpa en tjänst är kopplad till hur olika sysslor värderas, och att 

kvinnors praktiker systematiskt nedvärderas jämfört med mäns. När vi pratade om andras 

attityder till köpen aktualiserades både marknadspriset för tjänsten och respekten för de som 

utför arbetet. 

Johanna: Man har ett skilt förhållningssätt till att… städa i toaletten eller att städa i det 

som leder fram till toaletten – kloakerna och VVS-arbetet som vi gärna betalar ganska 

mycket för – och där vi respekterar personen i fråga som håller på med det för att han 

sätter dit ett plaströr, men dom som städar plaströret kan vi inte respektera eller betala 

för. För den… för kvinnors kompetens ska så att säga hela tiden vara gratis och inte 

respekteras. 

Johannas feministiska analys av varför tjänsterna värderas olika delades av Sara. Hon 

jämförde städyrkets status med hur sjuksköterskeyrket nedvärderats historiskt.  

Sara: /…/ vårdandet, det ska inte behöva kosta, nej. Det är likadant med städ, det ska 

inte heller behöva kosta, det är kvinnor som gör det där, vi har såna gener. Typ. [skratt]  
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Sara och Johanna menade att statusskillnaden mellan tjänsterna grundar sig på strukturella 

maktskillnader, och i båda fallen fungerar marknadslogiken som ett sätt att ogiltigförklara 

åtskillnaden. Logiken jämställer tjänsterna i egenskap av handelsvaror; på en marknad ska 

värde och pris enbart vara en fråga om efterfrågan och konkurrens.  I en sådan logik hör 

varken samhälleliga attityder eller kvalitativa skillnader hemma; tjänsten bör värderas på en 

skala där dess ”innehåll” – symboliskt och konkret – är irrelevant. Men även om 

resonemangen stödjer sig mot en marknadsmässig värdeprincip kan ståndpunkterna inte 

reduceras till en fråga om pengar och varor; båda uttrycker kritik mot den genusordning som 

påverkar både respekten för städarna och priset för tjänsterna. Snarare fungerar referensen till 

hantverkssysslorna med hjälp av marknadslogiken som ett sätt att påpeka att legitimiteten för 

köpen har sociala dimensioner som inte kan separeras från de ekonomiska.  

Eva talade inte om attitydskillnaden i termer av kvinnor och män men gjorde en jämförelse 

mellan synen på RUT- och ROT-tjänster. Hon framhöll att samtidigt som hushållsnära tjänster 

varit föremål för debatter ”har folk i alla tider anlitat hantverkare.” Liksom flera av 

intervjupersonerna reflekterade hon kring huruvida branschernas yrkeskompetens kunde 

betraktas som en rimlig förklaring till skillnaden. Medan hemstädning är något man skulle 

kunna göra själv, skulle hantverksköpen kunna legitimeras utifrån behovet av en kompetens. 

Men Eva menade att en sådan förklaring inte håller; det är accepterat att anlita hantverkare för 

att utföra t.ex. snickeriarbeten – som man kan utföra själv – och framhöll att laddningen kring 

hushållstjänster bottnar i något annat. Även här fungerade hantverkarjämförelsen som ett sätt 

att legitimera städköpen med hänvisning till den marknadslogiska principen.  

Städyrket – ”som vilket jobb som helst”  

Medan Eva antydde att städningen var något alla kunde göra (lika bra) själva, betonade andra 

intervjupersoner städarnas kvalifikationer. Sara framhävde att städarna på hennes arbetsplats 

hade kompetenser hon själv saknade: 

Sara: /…/ dom har riktig utbildning – det är inte bara att moppa på eller! [skratt] Man 

måste veta vad man ska här, och där, och det, jag menar det är jättemycket med det som 

inte jag kan. 
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Sara underströk yrkesgruppens kompetens, och förutom att prata utifrån rollen som köpare 

markerade hon att hon kunde tänka sig att jobba som städare. Yrket framhävdes då som 

”vilket jobb som helst”. För henne var tankarna kring köpen tydligt kopplade till ett 

ställningstagande, en medveten positionering för att höja städyrkets status. Även Johanna 

talade ofta utifrån denna position – vi kan kalla den professionspositionen – och båda återkom 

till att städarnas arbetsuppgifter är tunga och kräver utbildning. Båda menade också att såväl 

arbetsuppgifterna som yrkesgruppen nedvärderas, och kopplade det till betalningsviljan och 

legitimiteten för köpen. De professionsbetonande resonemangen skiljer sig från argument som 

stödjer sig på marknadsprincipen; när städarbetarnas nytta, kompetens och professionalitet 

betonas kan legitimeringen snarare sägas stödja sig mot en industriell logik.  

…eller ett nödvändigt ont? 

Synen på yrket framträdde som centralt för köparnas sätt att resonera kring köpen och både 

bland intervjupersonerna och inom ramarna för varje intervju förekom resonemang som 

utgick från olika utgångspunkter. Professionspositionen kan kontrasteras med vad jag har valt 

att kalla problempositionen. Denna syn på städyrket var ofta mindre artikulerad, och kom till 

uttryck i antaganden snarare än uttalade positioneringar. På tal om attityder till att köpa 

städtjänster sa en informant: 

Eva: Man kan ha åsikter om, om att människor att människor har… jobb som städare… 

Samtidigt som jag kan tänka att /…/ det måste ju ändå vara bättre /…/ än att människor 

inte har nåt jobb alls.”  

Att jobba med städning ställdes mot det värre scenariot att sakna arbete. Samtidigt var det 

underförstått att städyrket betraktades som en icke önskvärd sysselsättning. En annan 

informant uttryckte sig snarlikt och menade att det är bättre att jobba vitt som städare än att 

vara arbetslös eller jobba svart.  

Pia: Andra får väl tycka att jag borde ha dåligt samvete i så fall men… jag tycker inte 

riktigt det. Att liksom, att jag ska ha det. För jag ger ju dom jobb i alla fall [skratt]. 

Även för henne var yrkets negativa innebörd ett faktum som verkade självklart. Hon tillade 

dock att alla inte behöver ”lyckas på jobbet” för att bli lyckliga. För dessa intervjupersoner 
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var tanken om att städtjänsterna kunde sysselsätta arbetslösa viktig för de egna köpens 

legitimitet. Med hänvisning till en medborgerlig logik ses köpet som en del av en kollektiv 

process, och kan på så sätt vinna legitimitet. Platzer (2006) menar att ett sådant resonemang 

kan förstås som ett uttryck för dåligt samvete. När köparrollen förknippas med en ojämlik 

relation fungerar tanken om att ”hjälpa” hushållsarbetaren som ett sätt att överbrygga 

maktskillnaden. 

Den fria städerskan: om rädslan att utnyttja 

RUT-köparnas intryck av specifika städarbetares livssituation verkade påverka i vilken mån 

de upplevde köpen som problematiska. En intervjuperson hade använt tjänsterna i flera år och 

under tiden lärt känna flera ”studenttjejer” som jobbade halvtid på städföretaget. Arbetet 

framstod som något de gjorde för att slippa ta studielån medan de levde ”dom här 

ungdomsåren”. För henne framstod kontakten med städarna som oproblematisk och 

vänskaplig medan andra verkade mer besvärade. Karin tyckte det var särskilt jobbigt när det 

kom vikarier som inte kunde svenska, eftersom att det kändes mer som en 

”utnyttjandesituation”. Kvinnan som brukade städa hemma hos henne var från ett 

östeuropeiskt land men pratade ganska bra svenska och hade ”skinn på näsan”, vilket gjorde 

att köpen kändes mer okej. När jag frågade Karin vad hon menade berättade hon att 

städerskan kunde bita ifrån mot både henne och sin chef, vilket tolkades som ett tecken på 

oberoende. Karin berättade att hon hade avbokat städningen en vecka, men att chefen glömt 

att meddela städerskan: 

Karin: Så hon kom i alla fall /…/ Och då sa hon ”ja jag ska döda honom!” [skratt] /…/ 

Så säger man ju inte om man är kuvad liksom och tvingad till nånting. 

För Karin tycktes köpen implicera en ojämlik relation, som hon ständigt var tvungen att 

förhålla sig till. Hon sa att hon inte ”vill vara nån förtryckare”, och obehaget kring köparrollen 

blev särskilt närvarande när hon pratade om utländska städarbetare eftersom att hon var orolig 

att bidra till en verksamhet där människor skulle ”komma hit och utnyttjas”.  

Kanske kan Karins oro förstås mot bakgrund av den förändring RUT-avdraget inneburit på 

den svenska hushållstjänstemarknaden. För att locka de nya medelklasskunderna vill många 
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företag distansera sig från associationer till det ”gamla” sättet att organisera tjänsterna. 

Tidigare utfördes merparten av arbetet på den illegala marknaden och medan köparna 

tillhörde ett välbärgat samhällsskikt utfördes tjänsterna främst av migrantkvinnor, varav 

många saknade permanent uppehållstillstånd (Kvist 2013). Bilden av svensk överklass som 

utnyttjar utländska arbetare kan jämföras med bilden av pigan; den skapar en förtryckande 

köparroll som inte är förenlig med det svenska jämlikhetsidealet (jfr. Gavanas 2006, Kvist 

2013). Karins ambivalens kan förstås som ett sätt att värja sig från en sådan köparroll. När 

etniska föreställningar förstärker känslan av att köpet är en ”utnyttjandesituation” framhävs 

städarbetarens personliga egenskaper för att motsäga upplevelsen (jfr. Kvist 2013).  

Värdet av villkor 

För de som var mer övertygade om att det företag de anlitade var ”schysst” var det lättare att 

förhålla sig till potentiell kritik som handlade om att städarna hade dåliga arbetsvillkor. Några 

hade kollat upp anställningsförhållandena på företagen, medan andra framhöll städarnas 

autonomi med hänvisning till sina egna intryck. En intervjuperson anlitade ett företag som 

profilerat sig genom att anställa äldre personer. Hon beskrev företagets arbetsvillkor som 

viktiga och använde dem för att rättfärdiga köpen inför samma typ av potentiella kritik som 

Karin förhöll sig till. 

Sara: Ja där har jag kollat upp det ordentligt så därför känns det bra. Och jag vet, alltså 

annars kan man säga såhär ”jamen dom blir utnyttjade”. /…/ Och jag menar i och med 

att hon då är pensionär, så är ju hon ju egentligen inte så beroende av det, utan hon kan 

ju bara sluta när hon vill. Om det inte skulle passa, förstår du? 

Betonandet av företagens arbetsvillkor kan förstås som ett sätt att legitimera köpen med 

hänvisning till den medborgerliga värderingslogiken. Människors rättigheter antas tryggade 

genom t.ex. kollektivavtal och anställningskontrakt – gemensamma överenskommelser som 

förevigats i skrift. Förutom att hänvisa till arbetsvillkoren nämns även att städerskan är 

pensionerad vilket antas göra henne mer oberoende. Trots att den här informanten ofta talade 

utifrån professionspositionen och betonade städyrket i termer av t.ex. yrkesval framhävde hon 

här städerskans status som pensionär snarare än professionell.  
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En tanke som väcks är hur faktorer som ålder och etnicitet får betydelse för i vilken mån 

städarbetarna upplevs som oberoende, och hur det i förlängningen påverkar köpens 

legitimitet. En tolkning av intervjupersonernas hänvisningar till pensions- respektive 

studentstatus är att de implicerar föreställningar om ett annat ”riktigt” yrkesliv, som passerat 

eller ännu inte börjat. Den äldre städerskan hade visserligen arbetat i städbranschen även 

tidigare, men det faktum att hon var pensionär användes här för att understryka hennes 

autonomi, och kan förstås som ett sätt att säkra rättfärdigandet. Om premissen om ”schyssta 

arbetsvillkor” utmanas eller inte stämmer i praktiken fungerar det inte längre att hänvisa till 

den medborgerliga logiken. I citaten ovan avvärjs sådana potentiella invändningar med 

hänvisning till den städarbetare som utför tjänsterna. I kraft av en familjär värderingslogik 

som betonar specifika personer (någon som har ”skinn på näsan” eller är pensionär) – snarare 

än kollektiv och lagar – kan köpen försvaras inför kritik som har med ojämlikhet att göra.  

”Inget man pratar högt om” 

Ett tema som behandlades i intervjuerna var den tradition av negativa attityder till att köpa 

städtjänster som funnits i Sverige. När jag presenterade uppsatsens syfte berättade jag att jag 

var intresserad av en eventuell attitydförändring. De flesta instämde i detta och tillade att 

RUT-avdraget nog haft betydelse för den ökade acceptansen. Att samtalen inleddes med min 

artikulerade förförståelse bör hållas i åtanke, eftersom att det kan ha påverkat 

intervjupersonernas resonemang kring attitydernas utveckling. Men samtidigt som de 

instämde inledningsvis, framkom andra upplevelser längre in i samtalen. Många uttryckte att 

städningen inte är ”något man talar högt om”, och flera undvek att berätta om köpen för andra 

då det kunde leda till konflikter. Flera intervjupersoner upplevde också att köpen var särskilt 

förknippade med skam för kvinnor, som ännu mer än män förväntas ”klara det där själva”.  

Ett återkommande resonemang var att de negativa attityderna var kopplade till en äldre 

generation, vissa yrken och politisk färg. Två informanter som arbetade på universitet ansåg 

att städköp var särskilt tabubelagt bland akademiker och flera menade att det var ”no-no” 

bland feminister och personer med vänsteråsikter att köpa städning. Flera uttryckte också att 

tanken om att man ska ”klara sin egen skit” har betydelse för köpens legitimitet. Pia tyckte att 

det kändes obekvämt att vara hemma när städerskan kom, och reflekterade kring varför: 
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Pia: /…/ den här lättjan liksom att man betalar för att slippa, att det är nåt att man skäms 

lite över det på nåt sätt. /…/ Och ändå betalar man ju. Men nej det är väl nånting det 

där (att det)… det känns inte riktigt riktigt okej (ändå). 

Med hjälp av Boltanski och Thévenot kan detta förstås som en konflikt mellan 

marknadslogikens värderingar och den familjära logiken. Normens påbud att städningen ska 

utföras av de som bor i hushållet gör sysslorna starkt förknippade med det privata livet. 

Genom att köpa städtjänster förs värden som hör till marknadslogiken in i en sfär som betonar 

allt annat än ekonomiska utbyten (jfr. Björklund Larsen 2010: 107). Pia använde sig av den 

marknadslogiska värderingen för att resonera kring känslan, men lyckades inte avfärda 

skammen. Hon betalar för tjänsten, och utbytet ingår alltså i en köpare-säljare-relation, men 

köpet kändes ändå inte helt legitimt.  

När vi pratade om pigdebatten menade flera av informanterna att associationer till utsatthet 

och klasskillnader var förlegade, och inte förknippades med köpen längre. Samtidigt var det 

tydligt att de i andra sammanhang förhöll sig till sådana föreställningar, och kände sig 

tvungna att motbevisa dem. De flesta värjde sig kraftigt från pigordet och flera menade att det 

implicerade ett misogynt förakt mot hushållsarbetare, som de också ansåg präglat debatterna. 

En av intervjupersonerna betonade skillnaden mellan att bo hemma hos någon och att arbeta 

med hemstädning som dagens RUT-utförare gör: 

Magdalena: Piga, då tänker jag /…/ äckliga karlar som utnyttjar en eller liksom sådär, 

som det kanske var också. Och det är ju hemskt. Men så blir det ju inte med en 

städerska som kommer en eller två gånger i månaden. Eller liksom, jag hoppas 

verkligen inte att det blir det! [skratt] /…/ Då skulle ju inte hon gå dit nåt mer, eller 

kunna anmäla och förr så kunde man ju inte det på samma sätt, för då hade man varken 

nånstans att bo eller jobba liksom. 

Exemplet visar hur intervjupersonerna ofta kom in på hushållsarbetarnas livs- och 

arbetsvillkor när vi pratade om pigdebatten. Ordet piga verkade skapa direkta associationer 

till tjänsterelationer som exploaterade de kvinnliga arbetarna, och dessa var situerade i 

Sverige i början av förra seklet. Många använde ett historiskt narrativ för att betona en positiv 

utveckling mot ett jämlikare samhälle, och resonemangen anknöt som i exemplet ovan ofta 

direkt till hushållsarbetet i deras egen kontext. De flesta var mycket positiva till RUT-
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avdragets effekter för städarbetarna, som ansågs ha förbättrats avsevärt. Många nämnde också 

avdraget när de pratade om hur nöjda de var med köpen; att det gick ”rätt” bidrog till 

tillfredsställelsen, liksom att upplevdes som billigt. Tre av informanterna hade tidigare köpt 

hemstädning på den illegala marknaden, och för två av dem verkade möjligheten att göra vita 

städköp ha uppstått först med RUT-avdraget: 

Petra: Jag tycker det är jätteskönt att det liksom handlar om pengar som går rätt till /…/ 

Innan det här kom, om man ville ha städning – då var det ju svarta pengar och det var 

personer som kanske från Polen eller nån annanstans helt oförsäkrade. 

Medan pigdebatten ofta var en utgångspunkt för att beskriva en generell samhällsutveckling, 

blev RUT-avdraget centralt för att beskriva en samtida och specifik jämlikhetsutveckling på 

städtjänstemarknaden. Några var emellertid mer skeptiska och uttryckte sig kritiskt inför att 

RUT-avdraget skulle leda till ökad jämställdhet – snarare trodde de att avdraget skulle 

cementera könssegregeringen på arbetsmarknaden och traditionella könsroller i de köpande 

hushållen. För de som tydligt intog professionspositionen sågs RUT som en del av en 

professionalisering som kunde bidra till att öka respekten för städyrket. 

Slutdiskussion 

Analysen har riktat blicken mot flera aspekter av hur de kvinnliga RUT-köparna legitimerar 

sina städköp, och bl.a. uppmärksammat motiven till köpen och de rättfärdigande 

resonemangen. Därtill har ytterligare två frågeställningar undersökts; vilken roll RUT-

avdraget spelar för legitimiteten samt hur köparna förhåller sig till debatternas associationer 

till ”pigsamhälle” och ojämlikhet. Resultaten visar att tid var det överlägset vanligaste motivet 

till att köpa tjänsten och att industriella, marknadsekonomiska och familjära värden var 

centrala för legitimeringsprocesserna. Några av de vanligaste resonemangen utgick från 

jämförelser mellan hushålls- och hantverkstjänster, betonandet av städarbetarnas arbetsvillkor 

och samt skapandet av nya arbetstillfällen. Ett resonemang som återkom var också att 

tjänsteköpen kunde motiveras av en yrkesmässig specialisering men då detta endast nämndes 

svepande i samtalen har det inte diskuterats i resultatdelen.  
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Det (o)jämlika köpet 

I intervjuerna blev det tydligt att informanterna i vissa situationer förknippade köpen med 

ojämlikhet, och i varierande grad förhöll sig till detta i samtalen. I sig ganska diffus tog sig 

ojämlikhetstanken en mängd olika uttryck, särskilt utifrån problempositionen där idén fanns 

inbäddad i själva definitionen av städtjänsten. Ojämlikhetskritiken kunde försöka avvärjas 

genom att hänvisa till de specifika städarbetarnas oberoende, påtalandet av en generell 

jämlikhetsutveckling eller genom att framhäva städbranschens förbättrade arbetsvillkor. 

Utifrån professionspositionen kopplades idén om ojämlikhet snarare till hur tjänsten 

värderades utifrån orättvisa sociala strukturer. Där blev tanken om att förändra själva 

nedvärderandet av städarbetet central. Köpet skrevs då in i en större kontext av 

professionalisering där det egna nyttjandet var en del av ett ställningstagande och ett 

uppvärderande av städarbetarna. Att köpen associeras med ojämlikhet kan delvis tänkas bero 

på att de offentliga debatterna utgjorde en väsentlig del av samtalen. Men intervjupersonerna 

förhöll sig även till egna upplevelser och tankar kring köparrollen som de förknippade med 

maktskillnader.  

Ett misogynt skuldbeläggande 

De var flesta kritiska till hur förslagen om skatteavdrag behandlats i de offentliga 

diskussionerna, särskilt under 1990-talet. Flera informanter menade att pigdebatten snarare än 

att larma om orättvisor hade anspelat på en klass- och kvinnoföraktande syn på städarna. 

Pigordet bar för dem på ett implicit nedvärderande; att kalla arbetet för ”piggöra” förstods 

som ett avfärdande av yrkesgruppen. Flera menade också att retoriken anspelade på skuld 

gentemot kvinnliga köpare. Skamkänslorna inför att köpa hushållstjänster, menade de, påbjöd 

ett gammalt kvinnoideal där hemmet varken skulle skötas av män eller betalda arbetare.  

Pigdebattens kritik som uttryck för en ganska onyanserad och förenklad ojämlikhetsanalys har 

även påtalats i tidigare forskning. Å ena sidan kan de offentliga diskussionerna sägas belysa 

viktiga perspektivskillnader i talet om jämlikhet. Strävan att öka (svenska 

medelklass)kvinnors möjligheter att kombinera lönearbete med familj har problematiserats av 

dem som påtalat att tjänsterna förstärker maktassymmetrier baserade på t.ex. genus, etnicitet 

och klass (Gavanas 2006). Insikten om att en grupp kvinnors frigörelse kan innebära förtryck 

mot andra grupper av kvinnor har länge osynliggjorts i svenska jämställdhetsdiskurser (de los 
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Reyes, Molina och Mulinari 2003). Men i debatterna har städarbetarnas perspektiv ofta varit 

frånvarande och motståndet tycks framför allt ha handlat om ett instinktivt avståndstagande 

från bilden av pigan. Ett samhälle med tjänstefolk strider mot en fundamental idé om nationen 

– Sverige som föregångsland när det gäller jämlikhet och jämställdhet (Gavanas 2006).  

Den nya tiden: om betydelsen av RUT 

Om pigdebatten fanns närvarande i legitimeringsprocesserna i form av idén om ojämlikhet 

kan RUT-avdraget lite förenklat sägas ha fungerat på motsatt sätt. Det symboliserade en ”ny” 

hushållstjänstemarknad som till skillnad från den gamla (illegala) var seriös, jämlik och 

säkrade ”schyssta” köp genom t.ex. kontrakt och försäkringar (jfr. Kvist 2013). 

Skattereduktionen upplevdes också som ett ”okej från högre ort” och acceptansen för köpen 

ansågs ha ökat. Parallellt med bilden av en ”schysst” tjänstemarknad växte emellertid en mer 

sammansatt bild av både legitimiteten och förtroendet för branschen fram. Tilliten till det 

”egna” företaget byggde i vissa fall på löst grundade intryck vilket gjorde att de lätt kunde 

osäkras. I intervjuerna framkom också ett spänningsförhållande mellan generella 

beskrivningar och specifika erfarenheter. Inför potentiell kritik om strukturell ojämlikhet 

kunde hänvisningar till konkreta personer användas för att påtala att städarbetarna var 

oberoende. På motsvarande sätt kunde historiska narrativ om samhällets och 

hushållstjänstemarknadens utveckling användas för att avvärja upplevda ojämlikheter. 

Arbetets gränser 

Som arena för känslomässiga och gemensamma konventioner åskådliggör 

legitimeringsprocesserna ett komplext nät av motstridiga värden. Att köpen delvis upplevs 

som illegitima kan kopplas till att sysslorna är något man kan och inte minst i normativ 

bemärkelse bör göra själv. Ett av de mest framträdande resultaten var att synen på städyrket i 

hög grad påverkade hur informanterna skapade mening kring köpen. När arbetet betraktades 

som problematiskt ”i sig” verkade det svårare att se städarna som jämlika. Med hänvisningar 

till industriella och marknadsekonomiska värden var det lättare att tala om tjänsten i termer av 

köp, profession och kompetens.  

Som uppmärksammas i intervjuerna ingår städarbetet i en genusmaktordning och förknippas 

till skillnad från traditionellt manliga hantverkssysslor inte med den industriella världen. Köp 



 

 30 

av tjänster som sedan länge utförts avlönat verkar lättare att legitimera i termer av kompetens 

och profession. Vad som vid en given tidpunkt betraktas som arbete måste förstås mot 

bakgrund av en specifik sociohistorisk kontext (Björklund Larsen 2010: 98f). Hemstädning 

skiljer sig på många sätt från det vi traditionellt förknippar med förvärvsarbete. Det utförs i en 

miljö som inte betraktas som en arbetsplats – ofta utan närvaron av kollegor – och passar 

dåligt in i den industriella idén om produktion. Städsysslorna måste utföras kontinuerligt och 

underhåller ett hygieniskt tillstånd snarare än att skapa en varaktig produkt eller förändring 

(Björklund Larsen 2010: 98f). Värt att nämna i förhållande till detta är dock att många 

intervjupersoner framhöll glädjen i att komma hem när det var skinande rent.  

Ovärderligt rent och nödvändigt billigt? 

Ett bestående intryck är att de kvinnor jag pratade med hade mycket positiva erfarenheter av 

städköpen; de uppskattade det arbete som blev utfört och kunde beskriva det i nästan lyriska 

termer. Städarbetet var påtagligt och upplevdes ge en kvalitativ förbättring av vardagslivet, 

inte bara i termer av tid. Men samtidigt som flera uppgav att de skulle ha råd att betala hela 

priset för tjänsten varierade betalningsviljan. Några skulle fortsätta med köpen om RUT-

avdraget avskaffades men flera skulle sluta eller överväga att gå över till den illegala 

marknaden. För vissa var RUT framför allt en privatekonomisk fråga, och även om tid var en 

större bristvara än pengar fanns en gräns för hur värdefull tjänsten ansågs vara. För de som 

tydligt intog professionspositionen var RUT-avdraget emellertid politiskt angeläget. De 

menade att den professionalisering som skattereduktionen inneburit för städbranschen var 

viktig för att höja yrkets status. Men givet att priset för en tjänst är kopplat till hur en 

yrkesgrupp värderas – som flera informanter påtalat – väcker skattereduktionen också frågor 

om hur städarbetarnas status påverkas av RUT. Vad händer med respekten för arbetet när 

staten subventionerar halva kostnaden för tjänsterna? 

Med hjälp av Boltanski och Thévenots modell har den här studien accentuerat några av de 

värderingar som privata städtjänster sätter i rörelse hos personer som köper dem. I 

intervjuerna blev det tydligt att resonemangen sträcker sig långt utanför själva 

marknadsutbytet. Framför allt påvisar analysen att värden som kopplas till en tjänst på en 

marknad inte kan isoleras från sociala hierarkier. Intervjuerna visade att tankar kring pris och 

yrkesstatus ofta tangerar upplevelser av hur människor värderas i samhället. Resultaten väcker 

frågor om hur komplexa sociala och ekonomiska värdekedjor uppstår och förändras. Hur kan 
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vi förstå sambandet – eller motsättningarna – mellan hur en syssla, en tjänst, en yrkesgrupp 

och en människa värderas? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Hem / arbete 
Vilka tjänster har du gjort avdrag för? Sedan när? 

Hur kom det sig att du/ni började med det…? 

Hur gjorde du/ni sysslorna tidigare? 

Skönt att ”slippa” göra dem eller skulle du hellre göra dem själv?  

Vill du berätta lite hur vardagen ser ut? 

Hur mycket jobbar du en vanlig vecka? 

Hur ser fördelningen mellan arbetstid och tid hemma ut?  

Vad jobbar du med? 

(Är användandet av städtjänsterna kopplat till jobb, barn, relationsstatus för dig?) 

Är det fler på jobbet som använder RUT-tjänster? 

 

Åsikter 

Har du vänner och bekanta som använder städtjänster? 

(Hur) pratar ni om det? 

Upplever du att många har åsikter om att köpa den här typen av tjänster? 

När RUT-avdraget har diskuterats i den politiska debatten, är det något som har engagerat 

dig? Är RUT en viktig fråga politiskt? 

Kommer du ihåg pigdebatten…?  Ordet ”pigsamhälle”? (Hur minns du den? Tänkte du något 

om det då? Känns de frågorna aktuella idag?) 

Tror du att åsikterna skiljer sig åt beroende på livssituation / ålder / kön / ekonomi etc.? 

Är RUT-avdraget viktigt för de som jobbar i (städ)branschen? 

 

Konkreta situationer 

Har det varit samma person som utfört städningen? 

Vill du berätta hur det går till? 

Brukar du/ni vara hemma under tiden? 

Vet du något om de(n) som kommer? 

 

Bakgrundsuppgifter 

Ålder, arbete, utbildning, familjesituation  


