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Abstract
Title: “For 100 SEK you can devote yourself to the children.” A study of the valuation of
care-work.
Author: Josefin Palm
This study takes departure from the paradox between the emotionally priceless caring of
one’s own child and the unwillingness to pay a high prize when outsourcing the care. The
purpose of this study is to explore this paradox and how it is expressed and negotiated
by; parents who pays for private childminding; and by the companies providing these
services The empirical data consists of six qualitative interviews with mothers hiring
babysitters for their children and 19 discussion threads from the internet forum Familjeliv.
To contextualize this data four company profiles from the Swedish nanny-market were
included together with the technical aspects of the Swedish tax deduction for household
services. The data was analyzed in the light of marxist theory of work; concepts of spiritual
and menial care-work; and emotional and monetary value. The result of this study indicates
that when attaching monetary value of the childminding a close relation to the child – such
as kinship – devaluates the care-work; however, when hiring a babysitter from a company
parents wish them to build a close relationship with the child. This relationship then has a
high emotional value, but when recognizing what the pricing of the care-work consists of,
only the babysitters’ qualities and the menial parts of childminding, i.e. the chores, are
mentioned. This study also shows that through hiring a babysitter the parents own time with
their children gains a “higher quality”. I therefore argue that according to the parents the
commercialization of childcare increases the emotional value of the parents’ care-work, but
the monetary value of the payed care-work remains unchanged and low paid.
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1 Inledning
Anonym: ”Arbetstid 10–15 timmar per vecka på eftermiddagar/kvällar. Är 180–
200 kr per timme svart en vettig lön? Om inte, hur mycket skulle ni säga är
rimligt?”
Svar från anonym: ”Det beror på. Ung oerfaren skulle jag säga 100kr i timmen.
Pensionär med massa barnbarn är väl 180kr rimligt. 200 tycker jag är alldeles för
mycket för ett sådant okvalificerat jobb.” (citat från Familjeliv)

Citaten ovan kommer från en diskussionstråd på internetforumet Familjeliv. Svaret från
”anonym” var ett av de första i tråden som följdes av andra kommentarer från personer
med blandade åsikter i frågan. Men vad säger just dessa citat om synen på
omsorgsarbete och dess värde? Det anonyma svaret pekar mot att lönen, enligt dennes
uppfattning, bör baseras på erfarenhet och arbetets karaktär. I detta fallet, då det handlar
om att passa någon annans barn, verkar arbetet anses okvalificerat. De två faktorerna
räcker dock inte som en förklaring. När liknande faktorer togs med i en jämförelse av
lönerna inom flera olika yrkeskategorier i USA, framgick det nämligen att de yrken som
innefattade omsorgsarbete – det vill säga att ta hand om människor – genererade en
sämre genomsnittlig lön vad de kan förväntas göra baserat på faktorer såsom arbetarnas
erfarenheter och kvalifikationer (England, Budig & Folbre, 2002:455). Dessutom var
det just arbetet inom barnomsorg som visade sig avvika mest från den förväntade lönen
(England, Budig & Folbre, 2002:465)1.

Om den offentliga barnomsorgen i Sverige åsidosätts, och fokus läggs på det som
diskuteras i citatet ovan – det vill säga barnpassning – kan denna typ av tjänster sägas
vara en del av branschen för hushållsnära tjänster. Denna bransch har vuxit sedan
införandet av rut-avdraget2 i Sverige 2007 (SCB, 2018a; SCB, 2016). Rut-avdraget kan
ses som en strategi, eller ett försök till att höja värdet på hushållsarbetet då flera
förespråkare till rutavdraget menade att avdraget skulle synliggöra hushållsarbetet,
vilket i sin tur skulle höja dess värde (Carbin, Overud & Kvist, 2017:65). Dock visar
inte studier som är gjorda på hushållsbranschen något som pekar mot att detta har skett.
Företagare i städbranschen i Sverige upplever istället en osund konkurrens som pressar
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Även i Sverige är lönerna låga inom barnomsorgsbranschen (se SCB, 2018b).
Akronym för Rengöring, Underhåll och Tvätt.
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ner priserna på tjänsterna ytterligare (Kvist, 2013). Efter att rutavdraget minskades 2016
vittnar även barnpassningsbranschen om en tuff konkurrens (Dagens Industri, 2017).

Att arbetet inte skapar någon stor inkomst på individnivå betyder inte att arbetets
betydelse för ekonomin på makronivå är trivial. När perspektivet breddas till en
internationell nivå blir detta tydligt då marknaden för barnomsorg i hemmet skapar
flöden av pengar mellan rika och fattiga länder i Europa. Utlandsfödda mödrar som
arbetar som hembiträden eller nannies, sänder sin lön till sina egna familjer i
hemländerna (Shmulyar Gréen, 2013). Detta fenomen uppmärksammas politiskt som en
viktig ekonomisk inkomstkälla för fattiga länder i Europa, men det hjälper inte
hushållstjänstebranschen, inom vilken omsorgstjänster i form av barnpassning återfinns,
från att vara en av branscherna med absolut sämst arbetsvillkor för migrantarbetare
(Shmulyar Gréen, 2013:167). Det verkar inte heller hjälpa att höja varken lönerna eller
priserna inom branschen. Konsumenter på den svenska marknaden för hushållstjänster i
form av städning, söker exempelvis alltid det lägsta tänkbara priset (Kvist, 2013).

Att branschen för hushållsnära tjänster, och däribland barnpassningstjänster, är tuff både
för företagarna och arbetarna är lika lite en tillräcklig förklaring till varför arbetet i sig
genererar så låga löner, som att erfarenheter och kvalifikationer helt skulle styra det. Det
verkar snarare finnas något inneboende i omsorgsarbetet som påverkar dess prislapp.
Paula England och Nancy Folbre (1999) erbjuder några tänkbara förklaringar. En av
förklaringarna är att omsorgsarbete ofta kopplas samman med kvinnliga egenskaper,
vilka i ett patriarkalt samhälle värderas lägre än manliga egenskaper (England & Folbre,
1999:43). En annan förklaring de erbjuder är att det är svårt att mäta det ’kvantitativa
värdet’ av omsorgsarbete (England & Folbre, 1999:45). Den tid och energi som läggs på
att uppfostra ett barn som senare i livet når någon form av framgång går det inte att sätta
ett värde på – även om en god uppfostran anses värdefull för att nå framgång.
Ytterligare en förklaring kan vara att omsorgstagarna – de unga, de sjuka och de äldre –
saknar förmåga att betala för omsorgstjänsterna och därför genereras inga höga löner
(England & Folbre, 1999:46). Den sista, och för denna uppsatsen mest intressanta,
förklaringen som England och Folbre erbjuder, är paradoxen att det är ’nedsättande’ att
kommersialisera och sätta ett pris på något som uppfattas som så heligt som
omvårdnaden av en närstående, och därför blir ersättningen för arbetet lågt (a.a.). Det
monetära värdet står i denna förklaring, paradoxalt, i motsättning till det emotionella
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värdet. Utifrån paradoxen är föräldrar, med andra ord, inte beredda att betala sina
barnvakter en ersättning som motsvarar hur de själva värderar sin tid tillsammans med
sina barn, då den tiden anses ovärderlig.

Denna till synes paradoxala motsättningen mellan emotionellt och monetärt värde
kommer jag i föreliggande uppsats utforska genom att undersöka hur både konsumenter
och försäljare av barnpassningstjänster, värderar omsorgsarbetet i termer av pris på
tjänsterna och lön för de som utför dem, men även genom hur föräldrar själva värderar
sitt eget omsorgsarbete. Den allmänna värderingen av hushållsarbetet, och däribland
omsorgsarbete, är dock komplex då det i de fall det utförs för ersättning verkar styras av
marknadsprinciper, vilka i sin tur påverkas av statliga subventioner såsom rut-avdraget.
I de fall det utförs obetalt erkänns inte dess ekonomiska värde utan kan snarare förstås
som en form av hushållskonsumtion, än produktion. Men eftersom lönerna inom
barnsomsorgen är lägre än vad de kan förväntas vara baserat på andra faktorer (England,
Budig & Folbre, 2002; England & Folbre, 1999), menar jag att det är intressant att
undersöka uppfattningarna om omsorgsarbetets värde och hur det förhandlas fram. I
centrum för analysen står sex kvalitativa intervjuer, 19 diskussionstrådar från ett
internetbaserat forum och fyra förtagsprofiler. Sammantaget utgör detta ett varierande,
men rikt material. Som en förutsättning för, och en inramning av, omsorgstjänsterna
finns rut-avdraget – en skattesubvention vilken barnpassningsföretagen i Sverige till
stor del tillkommit tack vare.
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1.1 Syfte och problemformulering
Omsorgsarbete kan paradoxalt nog, å ena sidan betraktas som något ovärderligt, å andra
sidan har samma arbete när det återfinns på marknaden, ofta ett lågt pris och ger låga
löner. Syftet med föreliggande uppsats är att studera denna paradox och hur den tar sig
uttryck och förhandlas bland föräldrar som köper privata barnpassningstjänster och hos
företag som säljer dessa tjänster. Utifrån syftet formulerades följande frågeställning:
•

Vad erkänns som värde i omsorgsarbete?
o

Vad anses av föräldrar och företag vara avgörande för priset på
omsorgsarbete?

o

Hur värdesätter föräldrarna sitt egna, respektive sina barnpassares
omsorgsarbete?

4

2 Omsorgsmarknaden
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom hushålls- och omsorgsarbetets fält i
framför allt den svenska kontexten. Stort fokus ligger på det svenska rutavdraget – hur
det kommit till, vad det fått för effekt på marknaden för hushållsnära tjänster, hur
villkoren ser ut för de som arbetar inom branschen samt vilka det är som köper
tjänsterna och varför. Huvudanledningen till att rutavdraget får stort utrymme är därför
att denna skattesubvention har inneburit att marknaden för hushållsnära tjänster,
däribland barnpassning, har tillkommit från att under en lång tid har varit i det närmsta
obefintlig i Sverige.

2.1 Vägen fram till rutavdraget
Rutavdraget tillåter skattelättnader på hushållsnära tjänster såsom städning, tvättning,
reparationer och barnpassning (Skatteverket, u.å). Införandet av avdraget gjordes under
en borgerlig regering 2007 men förslaget på att införa skattelättnader för hushållsnära
tjänster kom redan under 1990-talet och blev då omdebatterat (Platzer, 2007; Öberg,
1999).

När nationalekonomen och den senare moderata riksdagsledamoten Ann-Marie Pålsson
först föreslog införandet av skattelättnader för hushållsnära tjänster 1993 uppstod den så
kallade pigedebatten (Carbin, Overud & Kvist, 2017:65; Platzer, 2007:44; Öberg,
1999). I en jämförelse mellan den danska motsvarigheten, hjemmeserviceordningen,
som infördes av den danska regeringen under 1990-talet, menar Elinor Platzer (2007) att
det finns flera olika orsaker till varför pigdebatten uppstod i Sverige men inte i
Danmark. Det som kom att spela en avgörande roll för pigdebattens uppkomst var bland
annat vem som presenterade förslagen, på vilket sätt och i vilket sammanhang de
presenterades, samt hur förslagen och argumenten för dem var konstruerade (a.a.). I
Sverige presenterades förslaget av någon som stod utan partipolitisk tillhörighet, men
kom snabbt att betraktas som en högerfråga. Ann-Marie Pålssons argument för
införandet av avdragsgillt hushållsarbete var framför allt kopplade till idén om att göra
det traditionellt obetalda hemarbetet till lönearbete, och på så sätt höja dess värde
(Carbin, Overud & Kvist, 2017:65). Men motståndarna till förslaget menade bland
annat att det skulle leda till att klassystemet skulle bevaras eller förstärkas, att det skulle
skapa lågstatusarbete, vidga klyftan mellan invandrare och infödda svenskar samt
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minska den generella jämställdheten (Platzer, 2007:67). Senare flyttades fokus hos
förespråkarna till förslaget till att handla om att minska den ’svarta’ sektorn och skapa
fler ’vita’ jobb (Carbin, Overud & Kvist, 2017:70). Förslag om avdragsgillt
hushållsarbete utreddes av den svenska regeringen flera gånger under 1990-talet, men
utan att någon reform genomfördes.

Fjorton år efter pigedebattens uppblossande röstade den borgerliga regeringen slutligen
igenom ett förslag på skatteavdrag på hushållsnära tjänster, det så kallade rutavdraget.
Idag, ytterligare elva år senare är idén snarast okontroversiell trots motståndet under
både 1990- och 2000-talet (Carbin, Overud & Kvist, 2017:65). Själva rut-begreppet
lanserades i en motion till riksdagen av två centerpartister 1998. I och med den starka
associationen till det väletablerade rotavdraget tvättades ”pigstämpeln” bort och
avdraget kom istället att förknippas med andra frågor som då låg i tiden: kön och
jämställdhet (Carbin, Overud & Kvist, 2017:72 - 73). Vad som mer ledde till att
rutavdraget infördes menar Carbin, Overud och Kvist (2017) berodde på att det passade
in som en borgerlig lösning på dilemmat mellan det obetalda och betalda arbetet. I den
slutliga debatten om rutavdraget lades fokus på jämställdhet från både förespråkare och
motståndare. Förespråkarna såg syftet med rut som ett sätt för kvinnor att frigöra mer tid
till lönearbete och slippa både arbeta på jobbet och hemma (Carbin, Overud & Kvist,
2017:74; Gavanas & Mattson, 2011:13).

Många av de argument som framfördes låg alltså i linje med den rådande normen om
heltidsarbete vilken också utgjorde grunden för att se rut som en lösning på
jämställdhetsproblemen. Svensk arbetsmarknads- och jämställdhetspolitisk har länge
förankrat och förstärkt idén om arbetsmarknadsdeltagande som grundläggande för
jämställdhet (Kvist & Overud, 2015). Även i en jämförelse mellan Sverige och Spanien
framträder kvinnors lönearbete som ett viktigt argument för jämställdhet i de båda
länderna (Kvist & Petersson, 2010:197, Petersson, 2013). Dock osynliggörs de mindre
priviligierade grupperna - som utför hushållsarbetet i utbyte mot lön i samma hem vari
kvinnorna

lönearbetar

utanför

hemmet

(Pettersson,

2013:136)

Varken

Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet lyfte den aspekten av hushållsnära
tjänster som ett viktigt motargument emot införandet av rut (Carbin, Overud & Kvist,
2017:81). Även om jämställdhet lyftes fram som ett argument på båda sidorna i
debatten innebar detta inte att någon sida tog ställning för kvinnor från alla samhällets
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skikt. Detta visar på ett av de inneboende problemen som jämställdhetsbegreppet kan ha
då det ofta innefattar ett antagande att kvinnor är en homogen grupp (Kvist & Petersson,
2010:200). Konsekvensen av det blir att begreppet då missar att fånga upp olika effekter
på olika skikt inom gruppen kvinnor som samma politiska beslut kan få.

2.2 Resultatet av Rut
Efter införandet av rutavdraget 2007 fram till år 2016, har hushållstjänstsektorn ökat –
antalet företag i branschen har vuxit och fler för varje år nyttjar avdraget när de köper
hushållsnära tjänster (SCB, 2018a).3 Men hur påverkar avdraget hur konsumenter och
försäljare av hushållsarbete ser på dess värde? Vad händer med priset när denna typen
av tjänster varufieras och vad händer med familjernas uppfattning av värdet på dem?

Mycket av den forsknings som har bedrivits om hushållsnära tjänster fokuserar på
städmarknaden men inte på barnpassningstjänster, även om flera företag erbjuder både
och (Dagens Industri, 2017). Av den anledningen är flera av de studier som här
presenteras kopplade till just städbranschen. I en intervjustudie som grundas på
kvalitativa intervjuer med 14 olika företagare i städbranschen undersökte Elin Kvist
(2013) hur företagarna själva upplever att rutavdraget har påverkat branschen. En
förbättring som företagarna framhöll var att fler arbetare i branschen får tryggare och
säkrare anställningar. Men de menade samtidigt att det finns vad de kallar ’oseriösa’
företag som sysslar med svartarbete, orimligt låga priser och prisdumpning (Kvist,
2013:33; se även Gavanas, 2010). Flera av de intervjuade beskrev företag som både
säljer sina tjänster svart och vitt, på så vis sker det ’vita’ och ’svarta’ arbetet parallellt
menar Kvist (2013). Även om anställningsformerna har blivit säkrare för arbetarna får
de sällan heltidsarbete vilket också gör att många har flera arbeten, och då kan
alternativet vara ett ’svart’ jobb (Kvist, 2013:35). Tidigare studier har också visat andra
tydliga exempel på hur ’vita’ och ’svarta’ tjänster blandas av de som köper tjänsterna
(Gavans, 2013a; Gavanas, 2010). Anna Gavanas (2013a) undersökte hur äldre personer
i Sverige köper olika typer av hemtjänster och blandar vita och svarta tjänster för att få
sina ’omsorgspussel’ att gå ihop.

3

Dock syns en minskning år 2017 (SCB, 2018a). Minskningen kan bero på förändringar som skedde i
rutavdragets villkor under 2016.
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Ett annat problem som företagarna i Kvists studie (2013) framhöll var hur priserna på
städtjänster pressas ner av rutavdraget. Företagarna upplever att det uppstår en osund
konkurrens på grund av den växande marknaden vilket avdraget givit upphov till (Kvist,
2013:35; Gavanas & Mattsson, 2011:29). Kunderna väljer bara det billigaste alternativet
vilket pressar priserna neråt.

2.3 Omsorgsarbete i en globaliserad värld
Utvecklingen som lett fram till rutavdraget i Sverige har inte skett isolerat i den svenska
kontexten. Att låta en ’annan’ kvinna utanför hushållet sköta hushållsarbetet är ett
fenomen som återfinns i hela Europa (Lutz, 2011:10). Ofta är ’de andra kvinnorna’ som
innehar de lågavlönade arbetena inom hushålltjänstbranschen, utlandsfödda från
sydöstra Asien, Latinamerika, Östeuropa eller Afrika (Andersson, 2000). Även i
Sverige är utrikesfödda överrepresenterade inom hushållstjänstebranschen (Gavanas &
Mattsson, 2011:17; Gavanas, 2010). I det kommande stycket behandlas även au pairsystemet, något som ligger utanför rutavdragets ramar, men som vi ändå kan tänka oss
påverkas av att köpt barnpassning anses mer och mer okontroversiellt i Sverige.

Något som blir avgörande för arbetsvillkoren för de utrikesfödda som arbetar i
omsorgsbranschen är deras migrantstatus (Anderson; 2000, Gavanas, 2013b). De
papperslösa som befinner sig i ett land för att arbeta åt en familj är mer sårbara än den
som har ett arbetsvisum eller uppehållstillstånd då de varken kan åtnjuta sina rättigheter
kopplade till arbete eller vård på grund av risken att bli deporterad (Anderson, 2000;
Shmulyar Gréen, 2013:168). En liknande slutsats gör Terese Anving och Sara Eldén
(2016) för au pairer i Sverige som från EU-länder. Eftersom det är fri rörlighet på
arbetskraften inom EU-länder blir EU-au pairernas status likande de papperslösa
kvinnorna i Andersons studie. Deras uppehälle i Sverige är i det närmsta ’osynlig’ vilket
gör att de inte kan ta hjälp av myndigheterna för att förbättra sin arbetssituation (Anving
& Eldén, 2016:38).

I ett historiskt perspektiv har hushållstjänstearbetet i EU förändrats på flera sätt det
senaste århundradet (Lutz, 2011:15). Bland annat är det ovanligare att arbetarna bor hos
sina arbetsgivare (med au pair-systemet som undantag), den genomsnittliga åldern hos
hushållsarbetarna är högre och de kommer ofta från medelklassen i sina hemländer,
många av dem är dessutom mödrar vars barn är kvar i ursprungsländerna (a.a.). Det
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senare fenomenet, att lämna sina barn i hemlandet för att arbeta med att ta hand om
någon annans barn utomlands, har gett upphov till begreppet omsorgskedjor (care
chains) vilket kan förklaras som migrationskedjor av omsorgsarbete (Shmulyar Gréen,
2013:171). Drivkraften för dessa kvinnor är ofta att kunna ge sina barn och andra
anhöriga i hemlandet bättre välbefinnande och förutsättningar (Shmulyar Gréen,
2013:169). Studier visar att det ofta leder till bättre ekonomiska förutsättningar men att
barnen också ofta utsätts för emotionella och psykologiska påfrestningar (Shmulyar
Gréen,

2013:176).

De

flöden

av

finansiella

medel

mellan

länderna

som

migrantarbetarna ger upphov till har inte enbart betydelse för de enskilda familjerna
utan även i vissa fall för hela nationers ekonomi (Shmulyar Gréen, 2013:166). Detta
erkänns av flera europeiska regeringar, men ändå kvarstår hushållssektorn av olika
anledningar som en av de med sämst arbetsvillkor och migrationsstatus i Europa
(Shmulyar Gréen, 3013:167).

2.4 Valet att köpa omsorgstjänster
Platzer (2007) menar att en av anledningarna till att prissättningen på hushållsarbete är
låg, och att det finns ett inneboende motstånd till att överhuvudtaget se det som
lönearbete, beror på att det enligt tradition utförts gratis av kvinnor i familjen (Platzer,
2007:113). I sin intervjustudie med föräldrar i familjer som anlitat au pairer i Sverige,
innan rut-införandet, var en av anledningarna till att just använda sig av au pairer den
låga kostnaden jämfört med andra privata lösningar på barnpassning, om de svarta
tjänsterna inte var ett alternativ (Platzer, 2007). Andra argument föräldrarna hade för att
anlita en aupair var deras dåliga samvete över att barnen fick spendera mycket tid på
förskola, att det uppstod konflikter mellan föräldrarna om vem som skulle vara hemma
om barnen blev sjuka eller om vem som skulle utföra hushållssysslorna (Platzer,
2007:117–118). De som intervjuades i Platzers studie (2007) var föräldrar i så kallade
”tvåkarriärshushåll”, det vill säga båda parterna var heltidsarbetande mitt uppe i sina
karriärer (Platzer, 2007:116). Detta medgav mindre tid till hushållsarbete, framför allt
för kvinnan i förhållandet som fortfarande gjorde betydligt mer av det än männen, trots
att jämställdhet lyftes fram som viktigt bland informanterna (Platzer, 2007:118–119).
Au pairerna anställdes alltså både som ett komplement till den offentliga barnomsorgen
som nyttjades av familjerna i studien, men också för att ersätta kvinnans obetalda
hushållsarbete (a.a.).
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Liknande argument återfinns även i en annan studie där författarna undersöker hur
konsumenter av omsorgstjänster legitimerar köpen i relation till jämställdhet, i relation
till ideal för bra föräldraskap och för att lösa konflikter mellan arbets- och familjetid
(Eldén & Anving, 2016). Analysen i studien är baserad på intervjuer med föräldrar som
anlitar nannies eller au pairer. Även föräldrarna i denna studie anlitade barnpassarna
som ett komplement till den offentliga barnomsorgen. Det finns två framträdande teman
över vad som lett fram till föräldrarnas beslut att anlita nannies eller au pairer. Det första
är ”att lösa livspusslet”, det andra handlar om ”barnens bästa” (a.a.). Att lösa livspusslet
visade sig även i denna studie vara ett större dilemma för kvinnorna än för männen.
Flera av dem tog under intervjuerna upp att de var missnöjda med sina partners ovilja
att utföra omsorgs- eller hushållsarbete (Eldén & Anving, 2016:4). Genom att överlåta
detta arbete till någon utomstående till förmån för sin karriär tyckte sig en av
informanterna utmana det rådande idealet för mödrar (Eldén & Anving, 2016:5).
Karriärmodern står då i motsats till ’den andra kvinnan’ som istället utför
arbetsuppgifterna – men precis som i Platzers (2007) resultat, är det inte männen som
tar mer ansvar i hushållet. Därmed bibehåller familjerna sina jämställdhetsideal utan att
behöva ändra på sin arbetsdelning i hushållen (Eldén & Anving, 2016).

Det andra framstående temat i föräldrarnas val att anlita nannies eller au pairer var att de
gjorde det ’för barnens bästa’ då det kunde korta ner barnens tid i den offentliga
barnomsorgen; och det kunde ge barnen mer ’kvalitetstid’ genom att au pairen hade tid
att laga ordentlig mat till dem, eller att aupairen eller föräldrarna hade mer energi att
lägga på att umgås med barnen och göra ’bra aktiviteter’ med dem (Eldén & Anving,
2016:6–7). Det behöver däremot inte innebära att barnen får mer tid tillsammans med
sina föräldrar, bara att tiden tillsammans fick en, enligt föräldrarna, högre kvalité. Även
om vissa aktiviteter ansågs bättre än andra för barnen framgick det att det inte är
aktiviteten i sig som avgör vad som anses vara kvalitetstid och inte. En av föräldrarna
beskrev att bada sitt barn under helgen som kvalitetstid, men under veckorna var det
nannyn som skötte det som en daglig rutinsyssla (a.a.). Den typen av distinktioner
verkar vara ett sätt definiera omsorgen baserat på vem som utför den (Roberts, 1997:).
Men att göra skillnad på det egna omsorgsarbetet och det omsorgsarbete andra gör är
också ett sätt att nedvärdera omsorgsarbetet i relation till lönearbete. Eldén och Anving
(2016) menar på så sätt att när omsorgsarbete lejs ut till ”andra kvinnor” för att frigöra
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mer tid åt lönearbete, blir omsorgsarbetet ännu mer osynligt och sjunker i värde (Eldén
& Anving, 2016:8).

Att många inte är beredda att betala särskilt mycket för omsorgsrelaterade tjänster
speglas, som vi har sett, i prisbildning och i löner, men även i hur de som anlitar au
pairer resonerar kring registrera dem för att betala skatt eller inte (Anving & Eldén,
2016:40). I intervjuer med föräldrar som anlitar au pairer framkom dock olika
förhållningssätt till att betala skatt för au pairernas arbete (Anving & Eldén, 2016).
Vissa av föräldrarna valde att betala skatt, andra inte. Vad föräldrarna i båda
kategorierna dock blivit varse om var att det är komplicerat att beskatta au pairernas
arbete. Både skatteverket eller au pair-förmedlingarna hade svårigheter att delge rätt
information till de föräldrar som försökte ta del av den (a.a.). Detta menar författarna
vittnar om svag reglering av au pairers arbete och en ovilja att reglera det (Anving &
Eldén, 2016:40).

2.5 Sammanfattande diskussion
Det vi hittills har sett är att det finns en växande efterfrågan i Sverige för hushållsnära
tjänster, däribland omsorgstjänster. Detta är delvis ett resultat av den svenska
skattesubventionen, det så kallade rutavdraget, vilket sänker kostnaden för
privatpersoner att köpa hushållsnära tjänster. Bakom införandet av rutavdraget fanns det
argument som att det skulle minska den svarta marknaden för hushållsnära tjänster, och
att det skulle kunna öka jämställdheten mellan män och kvinnor då det skulle frigöra
mer tid åt kvinnor att lönearbeta. Det senare argumentet bygger på normen om
heltidsarbete, och lyckas inte synliggöra de kvinnor som tar över hushållssysslorna från
den kvinna som köper in tjänsten. Eldén och Anving (2016) skriver att det
jämställdhetsideal som upprätthålls genom, och ’det bästa för barnen’ som kan köpas
via omsorgstjänster, enbart tillfaller de högre samhällsskikten. Eftersom branschen för
hushållsnära tjänster sällan kan erbjuda heltidsanställningar (Kvist, 2013), blir det
således enbart de kvinnorna som har råd att köpa tjänsterna, inte de som utför dem, vars
heltidsarbete säkras. Inget av fenomen finns frikopplat från de andra och de går
samtliga, menar jag, att spåra tillbaka till den värderingen av hushålls- och
omsorgsarbete. Alltsammans kan då förstås som inbäddat i en ekonomisk kontext –
lönearbete eller inte – så påverkas det av våra ekonomiska antaganden. Men dessa
bygger inte bestämt på ekonomiska logiker då det finns en skillnad mellan pris och
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värde. Detta fenomen kommer diskuteras mer ingående från ett teoretiskt perspektiv i
uppsatsens nästkommande kapitel vilket behandlar uppsatsens centrala teoretiska
begrepp.
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3 Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp vilka utgör ett ramverk för analysen av
uppsatsens

resultat

i

det

femte

kapitlet.

Begreppen

kommer

från

olika

samhällsvetenskapliga teorier om arbete och mer specifikt omsorgsarbete. Kopplat till
det omsorgsarbete som diskuteras i föreliggande uppsats finns även begreppet marknad
på vilken arbetet köps och säljs, samt begreppen emotionellt och monetärt värde.

3.1 Omsorgsarbete
Det huvudsakliga temat på denna uppsats är värdering av omsorgsarbete. Det finns med
andra ord redan här två begrepp som behöver mejslas fram och förtydligas för att de ska
kunna ge en bärighet i analysen. Det av de två begreppen som presenteras först är
omsorgsarbete, men för att definiera det måste det i sin tur brytas ner i sina
beståndsdelar; omsorg och arbete. Jag utgår här ifrån ett marxistiskt förhållningssätt till
begreppet arbete. Det innebär att arbete kommer definieras av dess relation till
produktionskedjan men som vi ska se hamnar ofta det arbete som sker inom hushållen,
däribland omsorgsarbetet, utanför denna. Vad föregående kapitel bland annat visade har
efterfrågan på hushållsnära tjänster vuxit i Sverige. När hushålls- eller, i detta fallet,
omsorgsarbete köps och säljs utgår jag ifrån att det sker på en marknad. Detta begrepp
definieras inledningsvis nedan.

3.1.1 Marknad
För att ringa in hur, och var konsumtionen av omsorgsarbete sker, utgår jag ifrån en
bred definition av marknad som ”en social struktur för utbyte av rättigheter i vilken
erbjudanden som är värderade och prissatta konkurrerar med varandra” (Aspers,
2013:18–19). Själva utbytet av rättigheter, och den ömsesidiga överenskommelsen
mellan de parter som utbytet sker mellan, utgör grunden för den handel som sker på en
marknad. Men all handel sker inte på en marknad. För att ’handelsplatsen’ ska räknas
som en marknad enligt Patrik Aspers definition krävs konkurrens – med andra ord
måste det finnas en tredje part på någon sida av utbytet (Aspers, 2013:22).

Denna definition fångar både marknaden som en plats och en institution och utgår ifrån
att det inte finns en marknad utan flera marknader vilka kan överlappa eller vara
inbäddade i varandra (Aspers & Bengtsson, 2014:93). Exempelvis består marknaden för
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kläder bland annat av både en marknad för bomullsproduktion och en marknad för
textilier som sedermera kläderna kan tillverkas av. Således kan marknaden för
omsorgstjänster förstås som en del av marknaden för hushållsnära tjänster. Jag har dock
i första hand valt att behandla marknaden för omsorgstjänster i form av barnpassning
som en egen marknad men uppmärksammar också dess närhet till andra hushållsnära
tjänster och till den offentliga barnomsorgen.

Ytterligare en uppdelning finns att göra inom marknaden för omsorgstjänster, den
mellan en ’svart’ och en ’vit’ marknad. Med ’vit’ marknad avses den av staten
reglerade, legala marknaden. Med ’svart’ marknad avses den oreglerade, illegala
(skugg-)marknaden för samma varor eller tjänster. När utbytena, eller handeln, av
barnvaktstjänster sker via ett företag som Nannynu, avses det i denna uppsats ske på den
’vita’ marknaden. När utbytet sker direkt mellan två privatpersoner, exempelvis mellan
en förälder och dennes granne, avses detta ske på den ’svarta’ marknaden. Dock är det i
sådana fall inte tydligt om det finns en konkurrenssituation eller inte vilket gör att det
utifrån min definition kan diskuteras om utbytet verkligen sker på en marknad eller inte.
Jag har ändå valt att definiera den barnpassning som sker med pengar eller något annat
som ersättning, inom familj eller mellan vänner och bekanta, som att den sker på den
’svarta’ marknaden.
3.1.2 Arbete
Arbete är enligt Karl Marx å ena sidan förbrukning av arbetskraft men också först och
främst ett samspel mellan människan och naturen (Marx, 2013:153). Den senare
formuleringen fångar framför allt den marxistiska förståelsen av relationen mellan
människan och naturen. I sitt arbete, menade Marx, omskapar människor delar av
naturen för sina egna målsättningar och behov. Detta är även det som enligt den
marxistiska

teoribildningen

driver

samhällsutvecklingen

framåt

eftersom

tillfredsställandet av vissa behov kan leda till att nya behov skapas (Marx, 2008:142).
Men mer centralt för denna uppsats är arbete i relation till det kapitalistiska
samhällsystemet där det sker genom den ena partens försäljning av den egna
arbetskraften och den andra partens konsumtion av densamma, alltså arbete som
förbrukning av arbetskraft. Då blir arbetskraften även en vara som således kan köpas
och säljas på en marknad. När arbete utförs i utbyte mot lön och kan köpas på en
marknad sker arbetet i den offentliga sfären till skillnad från de oavlönade sysslor som
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sker i hemmet, det vill säga i den privata sfären. Arbete i den privata sfären är till stor
del osynligt då det sker obetalt och därav inte ’mäts’ som lönearbete i den nationella
statistiken. Men precis som många feminister har argumenterat för (se t.ex. Anderson,
2000:12 & Hartman, 1986) så ska inte hushållsarbetets funktion för marknadsekonomin
förringas på grund av detta då det fortfarande fyller funktionen att det reproducerar
arbetaren. Med andra ord producerar hushållsarbetet den för marknadsproduktionen
viktigaste varan - arbetskraften. Hos Marx återfinns detta resonemang i hans teori om
arbetskraftens värde: ”I likhet med alla andra varuvärden bestämmes arbetskraftens
värde av den arbetstid som är nödvändig för produktionen och reproduktionen av
denna speciella vara” (Marx, 2013:147). Själva reproduktionen av den arbetsföre menar
Marx både innefattar föda, kläder och värme beroende på kultur och klimat, såväl som
utbildning och uppfostran (Marx, 2013:148). Det finns således en moralisk och en
historisk aspekt av värderingen av arbetskraftens vanor och krav på livet som avgör hur
det behöver reproduceras (a.a.). Men i denna uppsats intresserar jag mig för hur det
reproducerande arbetet värdesätts när det sker som lönearbete vilket kan köpas och
säljas på en marknad.

3.1.3 Omsorg
Hushållsarbete kan både köpas och säljas som en produkt på en marknad eller inom
ramen för kommunal barnomsorg, men också utföras obetalt inom hushållen. Det går att
säga att denna uppsats kommer att behandla något som sker i gränslandet mellan det
offentliga (på marknaden) och det privata (i hemmet) då arbetet sker inom hemmets
fyra väggar, men av en person som inte är en del av familjen utan vars arbete köps på
omsorgsmarknaden. Själva hushållsarbetet går i sin tur att dela upp efter sysslor såsom
städning, tvätt, matlagning, omsorg av äldre, sjuka eller barn, mm. Jag kommer i denna
uppsats i första hand intressera i mig för omsorg i hemmet det vill säga att ta hand om, i
detta fallet, barn. Alla sysslor kopplade till att tillfredsställa barnets eller barnens behov
– från att byta blöja till att leka tjuv och polis - kommer jag kalla omsorgsarbete. Vad
som redan här blir tydligt är att även själva omsorgsarbetet i sig kan innefatta
exempelvis matlagning då mat är ett av barns alla behov. Därför krävs även ytterligare
en teoretisk förståelse av omsorg utöver en baserad på sysslor kopplade till omsorgen.

Denna teoretiska förståelse av omsorg lämpas bättre att beskrivas med det engelska
ordet för omsorg: care. Care har dels en moralisk eller emotionell dimension, och dels
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en praktisk dimension. Den moraliska bygger på förståelsen av care som ”care about”
(= bry sig om) vilket avser den emotionella omsorgen och de känslor man visar inför
och om varandra. Det involverar då att bli medveten om och uppmärksamma
omsorgsbehov (Tronto, 1998:3). En annan moralisk dimension är ”care for” (= vara
mån om) vilket innebär att inte enbart uppfatta behovet utan att också känna ansvar för
att möta behovet (a.a.). Den praktiska dimensionen av care-begreppet är ”caregiving”
(= omvårdnad) och ”care recieving” (= bli omvårdad). Caregiving är de praktiker som
syftar till att tillgodose de uppmärksammade omvårdnadsbehoven vilket kräver kunskap
om omvårdnad (a.a). Care receiving innefattar en respons till om själva omvårdnaden
tillgodosåg behovet eller inte, och kan således ge upphov till nya omsorgsbehov (a.a.)
Således kan själva omvårdnaden förstås som en process med ett kretslopp mellan att
uppmärksamma ett omvårdnadsbehov, känna ansvar att tillgodose det, praktiskt
tillgodose det och få respons för det.

Eftersom denna uppsats avser undersöka omsorgsarbete blir caregiving mest intressant
för analysen. Caregiving, eller att ge omvårdnad, består då både av praktiskt såväl som
emotionellt arbete eftersom det både handlar om att uppmärksamma omvårdnadsbehov,
tillmötesgå dem och uppfatta responsen för dem (Tronto, 1998). Det praktiska arbetet
kan alltså inte skiljas från det emotionella, och vice versa, utan de utgör snarare
varandras existens. Denna uppdelning leder vidare in på ännu en föreställd uppdelningden mellan andligt och profant omsorgsarbete.

3.2 Omsorgsarbete och dess värde
I en uppdelning mellan den privata och offentliga sfären blir framförallt relationen
mellan män, kvinnor och hushålls-, eller i detta fallet omsorgsarbete tydlig. Detta då
män, inte minst historiskt sett, oftast förknippas med den offentliga sfären och kvinnor
med den privata. Uppdelningen mellan det privata och offentliga kan då förstås som
baserad på lönearbete å ena sidan och obetalt hushållsarbete å andra. Det är en av
mekanismerna som förstärker och reproducerar hushållsarbetets låga status (Anderson,
2000; Roberts, 1997). Men det finns fler sociala relationer än de mellan könen som
samspelar i formandet av omsorgsarbetets status. Dorothy E. Roberts (1997) gör istället
en uppdelning av hushållssysslorna i menial labour och spiritual labour, vilket snarare
belyser relationen mellan kvinnor från olika samhälleliga skikt och med olika etnicitet.
Idén om det spiritual (= andliga) i en mammas omsorgsarbete menar Roberts (1997:55)
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härstammar från idealiseringen av kvinnan som familjens moraliska överhuvud och
hennes ’andliga natur’.

De arbetsuppgifter som klassas som menial, eller på svenska profana involverar att
städa toaletter, skrubba golv, byta blöjor, mm (Roberts, 1997:56). De uppgifter som
anses vara spiritual, eller andliga, är framför allt omvårdnaden av familjen vilken starkt
kommit att förknippas med den kvinnliga naturen (a.a). För att upprätthålla det andliga
arbetets exklusivitet och separera det från det simpla, profana arbetet i hushållen, spelar
marknaden en viktig roll då den gör det möjligt att låta någon utom familjen utföra de
profana, smutsiga uppgifterna (a.a).
“Hiring a domestic worker leaves the employer free both to work outside the
home and to devote herself to the spiritual aspects of being a wife and mother.”
(Roberts, 1997:57)

Uppdelningen skapar uppfattningen att kvinnor bibehåller sina värdefulla andliga
uppgifter i hemmet ’trots’ att de lönearbetar, samtidigt som de delegerar de profana
uppgifterna till andra kvinnor. Men, som vi ska se är denna uppdelning inte möjlig i
praktiken, utan bygger snarare på idén om kvinnans moraliska och andliga natur
(Roberts, 1997). En annan konsekvens av uppdelningen är att den skapar och
upprätthåller en hierarkisk ordning mellan kvinnor då de uppgifter vilka uppfattas som
profana oftast blir delegerade till mindre priviligierade rasifierade kvinnor (Roberts,
1997:56; Anderson, 2000). När omvårdnadstjänster då köps görs det skillnad mellan
barnpassarens omvårdnad och föräldrarnas omvårdnad. Skillnaden finns då inte i själva
arbetsuppgiften utan definieras av föräldrarna utifrån vem som utför den. En mammas
tid tillsammans med barnen efter sitt lönearbete, värderas högre än den tid som nannyn
spenderar tillsammans med barnen under resten av dagen (Robert, 1997:58). Men
mammans tid med barnen saknar ekonomiskt värde. Roberts (1997:59) menar således
att genom att separera hushållsarbetet i andligt och profant arbete skapas en könad och
rasifierad nedvärdering av hushållsarbetet.

Denna uppsatsen syftar dock inte till att belysa relationen mellan kvinnor i olika
samhälleliga skikt. Jag menar ändå att dikotomin andligt och profant omsorgsarbete
kan vara ett användbart verktyg för att förstå hur föräldrar definierar tjänsten som de
köper av barnpassningsföretagen, och utifrån den definitionen hur de värdesätter den.
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Att överhuvudtaget sätta ett pris på något som anses andligt, eller heligt, såsom
omsorgsarbete, kan uppfattas som stötande eftersom det finns en idé om att intimitet
och pengar representerar motsatta principer, som mellan det rationella och emotionella
(Zelizer, 2005:27). Samtidigt sker regelbundet vad Viviana Zelizer kallar sociala
transaktioner (interaktioner), tillsammans med monetära transaktioner: föräldrar betalar
nannies eller barnskötare tar hand om barnen (a.a.). Men vad som definierar de sociala
såväl som de monetära transaktionerna kan i sin tur omförhandlas för att till exempel
möta nya varor och tjänster (Zelizer, 2005:38). I det kommande avsnittet står dessa
transaktionstyper i fokus tillsammans med begreppen värde, pris och lön.

3.2.1 Monetärt och emotionellt värde
I uppsatsen gör jag den teoretiska uppdelningen mellan det monetära och det
emotionella värdet av omsorgsarbete. Lönen som barnpassaren erhåller, eller priset på
omsorgstjänsten som föräldrarna betalar till företagen, menar jag kan spegla det
monetära värdet av omsorgsarbete. Det finns en ekonomisk logik bakom löner och
bakom marknadspriser på varor och tjänster. De ekonomiska logikerna är dock inte av
intresse i denna uppsats då jag istället intresserar mig för uppfattningar om vad som är
rimligt att betala för barnpassning. Som vi redan sett finns det något i omsorgsarbetets
inneboende karaktär, och dess relation till produktionen, som verkar påverka dess låga
monetära värde och kanske även uppfattningen om detta. Men vilka egenskaper själva
transaktionen i sig tillskrivs kan också vara avgörande för den slutliga summan. Det är
alltså inte enbart arbetets karaktär som är avgörande, utan även föreställningen om
pengarnas mening kan påverka priset eller lönen. Enligt Zelizer (1994) öronmärker vi
pengar när vi tillskriver dem social mening. Om betalningen för barnpassning
öronmärks som en lön eller snarare som en fickpeng kan vara avgörande för summan
som betalas.

När pengar tillskrivs en social mening kan dessutom samma summa ha olika betydelse,
och tillika olika värde, beroende på vem som innehar eller tar emot den. Pris och värde
kan vi således förstå som två olika saker då det ena inte alltid speglar det andra, och det
finns en social dimension även i det monetära värdet (Zelizer, 1994). Den sociala
dimension som blir central i denna uppsats tar sig i uttryck som det emotionella värdet.
Det emotionella värdet återfinns empiriskt i en mer abstrakt form än det mätbara
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monetära värdet. Det handlar om förväntningar och krav på den vara, eller tjänst, som
köps.

3.3 Sammanfattning
Omsorgsarbete, i form av omvårdnad av barn, är utifrån ett marxistiskt perspektiv en del
av det arbete som reproducerar lönearbete. Det utförs då i den privata sfären men fyller
en viktig funktion för den offentliga sfären. Men omsorgsarbete kan även köpas på en
marknad i form av barnpassningstjänster. Marknaden för omsorgstjänsterna är inbäddad
i en marknad för hushållsnära tjänster men behandlas här som en egen marknad där
utbytet mellan de som säljer och de som köper omsorgsarbetet sker. Marknaden kan
även delas upp som ’vit’ marknad där handeln är legal och reglerad av staten, och en
’svart’ marknad där samma utbyten sker oreglerad och illegalt.

För att förstå vad detta omsorgsarbete, i gränslandet mellan det privata och offentliga,
utgörs av gör jag en teoretisk uppdelning av själva omvårdnadsbegreppet mellan dess
emotionella/andliga och praktiska/profana aspekter. Vad som anses andligt och vad
som anses profant baseras på den som utför omsorgsarbetet, snarare än på vad själva
arbetet består av. Det görs, med andra ord, skillnad på omsorgsarbete utfört av
barnpassaren och på samma arbete när det utförs av föräldern. Det andliga
omsorgsarbete som föräldern gör anses ha ett högre emotionellt värde än det profana
arbete som barnpassaren utför (Roberts, 1997).

De emotionella aspekterna av omvårdnad består av att bry sig om och vara mån om, i
detta fallet, barnet. Det innebär att uppmärksamma barnets behov och att känna ansvar
för att tillgodose dem. De praktiska aspekterna av omvårdnaden är att praktiskt
tillgodose de uppmärksammade behoven samt att läsa av responsen för om behovet blev
tillgodosett eller inte. Omsorgsarbete kan därför förstås som en process bestående av ett
kretslopp mellan de emotionella och praktiska aspekterna (Tronto, 1998).

Genom att teoretiskt bryta ner omsorgsarbete i olika delar går det att belysa hur
föräldrarna som köper omsorgsarbete i form av barnpassning definierar, och sedermera
värdesätter det. Även själva värdet, eller värderingen, kan förstås som å ena sidan något
monetärt, å andra som något emotionellt. Det monetära värdet speglas i uppfattningar
om det ’rimliga’ priset, eller ’rätt’ lön. Men eftersom pengar ofta tillskrivs en social
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mening behöver inte värde och pris stämma överens (Zelizer, 1994). Genom att dela
upp omsorgsarbetets värde i den teoretiska dikotomin monetärt och emotionellt, och i
andligt och profant, menar jag, kan den teoretiska paradoxen mellan det låga priset på
omsorgsarbete och dess höga emotionella värde, utforskas.
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4 Metod
I detta kapitel presenteras och behandlas det tillvägagångssätt som varit gällande för att
samla in och bearbeta den föreliggande uppsatsens empiri. Uppsatsen bygger
huvudsakligen på empiri i form av kvalitativa intervjuer, på inlägg av medlemmar i ett
internetbaserat forum, och på fyra företagsprofiler, men även på information om
rutavdraget från skatteverkets webbplats. Nedan redogörs för urvalet av respektive
empirisk källa, därefter presenteras tillvägagångssättet för framför allt intervjuerna, och
slutligen redogörs för hur empirin analyserades. Hela kapitlet genomsyras av de etiska
överväganden som gjorts, samt antar en delvis diskuterande form i delar som rör de
metodologiska val som gjorts under arbetets gång.

4.1 Urval
I detta avsnitt presenteras valet av de empiriska källorna och hur informanterna valdes
ut till intervjuerna, hur forumstrådarna valdes ut från Familjeliv, samt valet av de fyra
företagsprofilerna.

Den urvalsmetod som anlades för informanterna till de kvalitativa intervjuerna kan i det
närmsta liknas vid ett målstyrt urval, det vill säga att forskningsfrågan styrde mig i
riktning mot vem som skulle kunna besvara den (Bryman, 2018:498). Detta skulle även
kunna kallas en form av kriterieurval (Dalen, 2011:56). Dock var tillvägagångssättet för
att nå den målgrupp, utefter de kriterier som inledningsvis ställdes upp, inte enkelt. De
personer som jag i första hand var intresserad av att komma i kontakt med var föräldrar
som köper omsorgstjänster i form av barnpassning via företag i Sverige. För att komma
i kontakt med denna grupp användes flera olika strategier. Den första var att ett
informationsdokument (se Bilaga B) skickades ut via e-post till sammanlagt elva olika
företag som erbjuder barnpassningstjänster, med en förfrågan om hjälp att komma i
kontakt med deras kunder. I dokumentet fanns en kortfattad beskrivning om uppsatsens
syfte, samt om att deltagandet var frivilligt och att materialet skulle anonymiseras. Detta
för att redan i detta skede följa den forskningsetiska principen om informerat samtycke
(Hermerén, Gustavsson & Pettersson, 2011:22).

Som resultat av detta utskicket kom jag i kontakt med en informant som själv driver ett
av förtagen som fick förfrågan, men också privat anlitar barnvakt. Ett annat försök att
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komma i kontakt med informanter gjordes genom att själv starta upp en diskussionstråd
på Familjeliv och en på Alltförföräldrar, samt att direkt ta kontakt med personer som
recenserat företagssidor på Facebook. I inlägget eller meddelandena skrev jag kortfattad
information om uppsatsen och delade mina kontaktuppgifter. Detta resulterade i kontakt
med två informanter via Facebook och en informant som läst mitt forumsinlägg på
Familjeliv. Den senare är född men dock inte bosatt i Sverige, utan i en europeisk
huvudstad. Eftersom det redan i detta skede framgått att den grupp jag sökte kontakt
med var svår att nå togs beslutet att trots allt genomföra denna intervju. Även om den
svenska kontexten kan tänkas påverka uppfattningen av omsorgsarbetets värde, menar
jag att även denna intervju gav insikter som kunde jämföras med och relateras till de
övriga informanterna, vilka är bosatta i svenska städer.

Genom ovanstående strategier kom jag således i kontakt med fyra av de sex
informanterna. De två sista informanterna kom jag i kontakt med via bekanta. Det är
inte personer som jag själv har en relation till, men som bekanta till mig har en relation
till. Det kriterium som slutligen fick ge vika var bosättningen i Sverige och att köpet av
tjänsten skulle ske via ett företag. Av de fem som är bosatta i Sverige lever tre i en
större stad, en i en mellanstor stad och en i en mindre stad. Samtliga informanter är
kvinnor med ett till två barn i grundskoleålder eller yngre. En av informanterna är
ensamstående, en är förlovad med en man och de övriga är gifta med män. De är alla
förvärvsarbetande men en av dem var vid tidpunkten för intervjun föräldraledig och en
var inte i tjänst på grund av omstruktureringar på hennes arbetsplats. Alla utom en av
informanterna arbetar normalt heltid. Det samtliga dock har gemensamt är att de anlitar
eller har anlitat barnpassare för deras barn. Eftersom målet inte är att generalisera en
större population verkar fasta urvalskriterier bli mindre viktiga i en kvalitativ studie än i
en kvantitativ studie (Dalen, 2011:55).

Som ett komplement till de sex kvalitativa intervjuerna samlades även material in från
det internetbaserade forumet Familjeliv. Även om totalt 19 olika diskussionstrådar
analyserades kunde de långt ifrån ge svar på alla de frågor som togs upp under
intervjuerna. Därav användes detta inte i hela analysen utan framför allt i en begränsad
del av den som berör det monetära värdet av omsorgsarbete. Ulla Eriksson-Zetterquist
och Göran Ahrne, (2014:56) skriver att en av intervjuns svaghet är att den ger en
begränsad bild av ett fenomen och därav kan behöva kompletteras med ytterligare
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empiriskt material. Att jämföra kvalitativ empiri från olika källor, men också med
resultat från tidigare forskning, är även ett sätt validera materialet genom triangulering
(Silverman, 2014:92–93). Dock, menar jag, skapades inte en ’heltäckande bild’ av
fenomenet som studerades, och slutsatserna som dragits från resultatet speglar enbart de
analytiska fynd som materialet medgav. En annan fördel med diskussionstrådarna var
att de inte enbart var skrivna av de som köper omsorgstjänsterna då svar och
kommentarer från före detta barnvakter också fanns med. Därav kunde vissa
erfarenheter från deras synvinkel tas med i analysen. Detta gjordes dock i begränsad
utsträckning då jag i första hand var intresserad av och ville belysa föräldrarnas
uppfattningar.

Diskussionstrådarna från Familjeliv valdes ut genom ett enkelt sökningsförfarande i
webbplatsens egna sökmotor. De sökord som användes var barnpassning, barnvakt och
nanny i kombination med pris och lön. De olika kombinationerna gav mellan 264 till
2310 träffar som sorterades efter forumets filter ’relevance’. Dock var flera av träffarna
återkommande i de olika sökningarna. Jag gick inte igenom samtliga träffar utan läste
den inledande frågan på de översta trådarna i varje sökordskombination och valde ut de
vars fråga stämde bäst överens med mitt syfte. Efterhand uppfattade jag att många av
svaren var återkommande och liknande varandra i de olika trådarna, vilket jag menar
kan vara ett resultat av empirisk mättnad. Empirisk mättnad avser när forskaren känner
igen svaren och svarsmönster återkommer i intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2014:44). Efter en genomgång av 19 olika trådar upplevde jag ett återkommande
mönster av kommentarer och valde därför att inte leta efter fler liknande
diskussionstrådar.

Valet av de fyra företagsprofilerna är delvis baserat på deras storlek på marknaden.
Nannynu är det företag som omsätter mest, men även Mynanny kan betraktas som ett av
de mer väletablerade barnpassningsföretagen i Sverige. Flera av informanterna hade
erfarenheter av att köpa tjänster från Nannynu, men även från Nannyakuten och
Nannydirekt vilka valdes av denna anledning. På respektive företags webbplats
användes information om deras priser, hur deras tjänster organiseras samt hur de
marknadsförs. Detta framför allt för att sätta informanternas uppfattningar i ett
sammanhang.
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4.2 Metodval och tillvägagångssätt
Valet av metod ska, och har i detta fallet grundats på uppsatsens syfte och
problemformulering. Det finns en vilja hos kvalitativa forskare att uppfatta saker och
ting genom de sociala aktörernas ögon (Bryman, 2018:476–477). Eftersom det jag har
intresserat mig för är subjektiva uppfattningar och narrativ av dem, som i sin tur i
analysen relaterats till teorier och kontextuella betingelser, har den kvalitativa metoden
varit ett bra verktyg för att uppfylla uppsatsens syfte.

Valet av att genomföra kvalitativa intervjuer grundas delvis på dess styrka att under en
relativt kort tid kunna få tillgång till flera personers reflektioner om ett
samhällsfenomen ur deras synvinkel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014:56). Även om
intervjuer sker vid en särskild tidpunkt, i en särskild kontext, kan kunskap om den
mening som informanterna själva tillskriver sina erfarenheter och sina sociala världar,
det vill säga kunskap utanför själva intervjusituationen, nås via en intervju (Miller &
Glassner, 2011:126). Det handlar då inte om att förstå utsagorna som direkta
’spegelbilder’ av verkligheten, och inte heller som enbart giltiga för stunden, utan att
tolka dem utifrån det meningsskapande, och den gemensamma förståelsen för ett
fenomen som sker under intervjun (Miller & Glassner, 2011:126–127).

Centralt i resonemanget ovan är att interaktionssammanhanget påverkar den kunskap vi
får, detta då kvalitativa intervjuer är en metod som är känslig för relationen mellan den
som utför intervjun och den som intervjuas, men även för i vilken kontext intervjun
utförs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014:45, Miller & Glassner, 2011:127-128). Det
viktigaste är dock inte att minimera hur intervjuaren påverkar den som intervjuas, eller
själva intervjusituationen, utan att intervjuaren uppmärksammar själva påverkan i
tolkningen av intervjun (Hammersly & Atkinson, 2007:102). Eftersom intervjuerna för
denna uppsats genomfördes över telefon gjordes inga övervägningar vad gäller mitt
utseende, däremot blev tonläge och ordval desto viktigare. Eriksson-Zetterquitst och
Ahrne, (2014:46) menar att en telefonintervju oftare blir mer formell och att det därav är
viktigt att vara väl förberedd med följdfrågor. Min roll under intervjuerna var främst
som en aktiv lyssnare; jag avbröt inte när de avvek från ämnet och undvek att verka
dömande (Hammersly & Atkinson, 2007:110). Min förhoppning var således att inge ett
förtroende som gjorde att de vågade resonera öppet om hur de tänkte kring mina frågor
när de inte hade ett konkret svar på dem. Att det var svårt att få tag på informanter kan
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vara en bieffekt av att barnpassning i den form som här diskuteras, inte är helt
okontroversiellt även om det är något som har blivit mer vanligt de senaste åren (jfr
Carbin, Overud & Kvist, 2017.). Dessutom kan frågor som ”hur värderar du din tid med
din familj?” vara känsligt laddade utifrån normer och förväntningar på familjen. Därav
var det extra viktigt för mig som intervjuare att ta rollen som en opartisk lyssnare och
att tolka svaren utifrån denna kontext.

För att fånga föräldrarnas uppfattningar om värdet på det omsorgsarbete deras
barnpassare utför ställdes dels frågor om vad de var beredda att betala för tjänsterna och
varför, men också vilka erfarenheter de haft av barnpassare och vad de har varit nöjda
respektive missnöjda med hos sina barnpassare (se Bilaga A). I intervjuns sista tema
flyttades fokus till frågor om hur föräldrarna själva såg på sin tid tillsammans med
barnen och om den på något sätt hade förändrats av att de anlitat barnvakt. Temat
syftade till att fånga uppfattningar av värdet på det egna omsorgsarbetet. Miller och
Glassner (2011:127) skriver att ett av intervjumetodens problem kan vara att
informanterna har ett färdigt ”svarsrepertoar” som de besvarar frågorna med istället för
att ge direkt insyn i deras egna subjektiva synpunkter. Detta resonemang pekar på en
brist i mitt tillvägagångssätt då informanterna verkade rättfärdiga sitt val av att anlita
barnpassare genom att använda sig av diskursiva resurser, exempelvis genom att
motivera det med ord som ’egentid’. Jag menar att intervjumaterialet hade kunnat bli
rikare om jag hade ställt fler följdfrågor om vad till exempel ’egentid’ innebär istället
för att stanna vid den som förklaring. En annan brist är att några av frågorna i
intervjuguiden kan uppfattas som ledande, och ordet ”rimligt” inte problematiseras mer
utan förstods som ett allmänt vedertaget jämförelsebart ”mått”.

Även textanalys är en form av kvalitativ metod. I denna uppsats finns text från
forumsinlägg, samt text från företagsprofiler med i empirin. Text kan både studeras som
bidragande till att forma människors föreställningar, och som uttryck för människors
föreställningar (Boréus, 2014:131–132). Forumsinläggen har i första hand behandlats
som senare, det vill säga som uttryck, eller uppfattningar om rådande föreställningar.
Företagsprofilerna har snarare behandlats som det förra, det vill säga som texter vilka
påverkar människors uppfattningar om samhället, eller i detta fallet uppfattningar om
barnpassning. Men jag utgår även ifrån att det finns en ömsesidig påverkan mellan dem.
Dock har företagsprofilerna såväl som informationen om rutavdraget från Skatteverkets
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hemsida, i första hand använts deskriptivt för att fånga rambetingelserna för
omsorgstjänsterna. Diskussionstrådarna och de sex kvalitativa intervjuerna däremot har
analyserats systematiskt. Analysen av detta material har dock gjorts i skenet av
rambetingelserna. I kommande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för analysen.

4.3 Bearbetning av empiri
Informanternas åsikter och resonemang har under analysarbetet stått i fokus för att
sedermera kunna förstås utifrån en större kontext. För att placera intervjuerna i ett
sammanhang finns de fyra företagsprofiler från barnvaktsbranschen med i empirin
tillsammans med information om hur rutavdraget i sin tur betingade marknaden för
deras tjänster. Analysen av intervjuerna gjordes i samspel med detta material men med
beaktandet att vad intervjuerna fångar är begränsat till de frågor som ställdes och, menar
jag, till hur informanterna tolkade dem.

Det första steget av analysen av intervjuerna var att ordagrant transkribera hela
intervjuerna. Redan här började tolkningsarbetet av vad som sagts genom att på
Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2014:54) inrådan anteckna i ett parallellt dokument.
Dock ändrades namnen på informanterna och även på personer samt platser som de
nämnde under intervjuerna. Detta för att följa den etiska principen om anonymitet
(Hermerén, Gustavsson & Pettersson, 2011:68). Till skillnad från informanterna i de
kvalitativa intervjuerna finns inget informerat samtycke från de som har skrivit i
diskussionstrådarna. Dock är användarna av forumet medvetna om att det är ett öppet
forum med diskussionstrådar som är synliga för alla som besöker webbplatsen. För att
ändå försäkra mig om att integriteten hos personerna bakom svaren inte kränkts
anonymiserades även de genom att ”användarnamnen” ändrats i den återgivna texten.
Detta gjordes då uppfattningar och förväntningar på integritet på internet är olika och
föränderliga vilket gör att även om forumet är öppet förväntas med stor sannolikhet en
viss anonymitet och integritet av användarna (Markham & Buchanan, 2012). Både
intervjumaterialet samt forumsmaterialet har under hela arbetets gång behandlats med
konfidentialitet, vilket innebär att ingen annan har fått, eller kommer få ta del av
materialet (Hermerén, Gustavsson & Pettersson, 2011:69).

Eftersom fokus i första hand var på innehåll, inte på form (se Ehn & Öberg, 2011:63),
har intervjucitaten som presenterats i det kommande resultatkapitlet delvis ändrats på så
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vis att talspråk har ersatts med skriftspråk. Fördelen med detta förfarande är att citaten
blir mer läsvänliga och den som intervjuats framställs på ett bättre sätt då talspråk i
skrift kan framstå som slarvigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014:56). Själva
innehållet och innebörden av det som sagts har inte ändrats i återgivelserna, och
dessutom har inte språket ändrats under själva analysarbetet utan enbart i det skriftliga
resultatet. Därför menar jag att low-inference descriptors har bibehållits, det vill säga att
materialet inte har rekonstruerats utifrån mina uppfattningar om vad som sades, utan så
exakta återgivelser som möjligt av informanternas utsagor har bibehållits under
analysen, vilket i sin tur stärker uppsatsens reliabilitet (Silverman, 2014:84).

När transkriberingen av intervjuerna var klar började vad som kan kallas en sortering av
materialet till olika empiriska teman. Jens Rennstam och David Wästerfors (2016:69)
skriver att genom att sortera materialet besvaras kaosproblemet, alltså oredan, som kan
utmärka den kvalitativa forskningen. I det första skedet sorterades materialet genom en
metod som Laura Caulfield och Jane Hill (2014:183) kallar en tematisk analys. Det
innebär att varefter transkriberingarna och diskussionstrådarna lästes kodades vad som
sades och därefter hur det sades. De återkommande koderna bildade i sin tur teman. I
denna fas av analysen var min ambition både att ha ett så öppet förhållningssätt som
möjligt till materialet, men att samtidigt vara teoretiskt informerad för att inte stanna vid
en empirisk tematisering av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2016:75).

I nästa steg i analysen reducerades materialet genom att de teman som var mest centrala
i relation till uppsatsens syfte lyftes fram och de andra togs bort ur analysen. På så sätt
blev materialet mer överskådligt och lätthanterligt (Rennstam & Wästerfors, 2016:103).
Dock skedde inte analysens olika steg i den linjära form som här framställs, utan arbetet
skedde hela tiden i en dynamisk dialog mellan empiri och teori, koder och teman. Även
själva framskrivningen av resultatet och analysen var en del av analysen vari den, som
Caulfield och Hill beskriver det (2014:185) förfinades ytterligare.

Analysen av de 19 forumstrådarna på Familjeliv gick i stora drag till på samma sätt som
de sex kvalitativa intervjuerna då det första steget var kodning och tematisering och det
andra var att reducera materialet. Dock användes i läsningen av trådarna en mer
utpräglad uppdelning av vad och hur genom analytic bracketing (Rennstam &
Wästerfors, 2016:53; Gubrium & Holstein, 1997). Det innebär att det skedde ett

27

växelspel mellan innehåll och form genom en parentessättning av hur till förmån av ett
större fokus på vad och vice versa. Följande frågor ställdes inledningsvis till materialet:
-

Vad utgår värdesättningen respektive prissättningen ifrån?

-

Vad frågar man om?

-

Vad svarar man?

Följt av…
-

Hur sker värdesättningen och prissättningen?

-

Hur ställs frågorna?

-

Hur tolkas frågorna av de som svarar?

Detta analytiska arbete i samspel med de koder som framträtt i analyserna av
intervjuerna, skapade ytterligare koder. Vissa koder kunde kategoriseras tillsammans
med intervjumaterialet, andra skapade egna kategorier som sedermera också
reducerades i det slutliga resultatet och analysen vilken skrivs fram i det kommande
kapitlet.

Genom att behandla forumstrådarna, men även intervjuerna som uttryck för
föreställningar om omsorgsarbete och dess värde, blev företagsprofilerna intressanta i
analysen då de bidrog med exempel på vad föreställningarna kan har formats av, eller
vad föreställningarna är med och formar. Men framför allt sätter företagsprofilerna
värdet av omsorgsarbete i en kontext som både präglas av ekonomiska teknikaliteter
såväl som sociala antaganden. I det kommande kapitlet presenteras det slutliga resultatet
av det analysarbete som beskrivits ovan, vilket också utgör uppsatsens centrala resultat.
Men dessförinnan görs ett kort förtydligande av den terminologi som används när
barnpassning diskuteras och analyseras.

4.4 Omsorgstjänsternas terminologi
Det finns i uppsatsen två återkommande termer som båda syftar till den som utför det
betalda omsorgsarbetet: nanny och barnvakt. En allmänt vedertagen skillnad mellan en
nanny och en barnvakt saknas vilket medför att jag kommer behandla dem synonymt
och basera användandet av dem på informanternas egna beskrivningar av vem de anlitar
för att passa deras barn. En av informanterna gjorde exempelvis skillnad på barnvakter i
allmänhet och hennes nuvarande nanny utifrån att barnvakter var för henne någon som
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blev inringd vid behov. Nannyn arbetade alltid samma tider hos henne varje vecka. En
liknande uppdelning återfanns även hos den informant som anlitade en au pair vilken
jag därav också beskriver som en nanny. De övriga fyra informanterna anlitade sina
barnpassare via barnpassningsföretag som exempelvis Mynanny eller Nannynu, eller via
en telefon-app som förmedlade kontakten mellan familj och barnvakt. Jag har i detta fall
valt att kalla samtliga fyra för barnvakter, då de i detta fall avser samma sak. Men
barnvakt kan i uppsatsen även avse personer som inte anlitats via företag, utan kan till
exempel vara en släkting eller en bekant till familjen. Barnpassare är ett samlingsnamn
för både barnvakter och nannies.

Barnpassningsföretag är de som organiserar och förmedlar barnpassningstjänster i form
av

nannies

eller

barnvakter.

Barnpassningstjäntser,

barnvaktstjänster

eller

omsorgstjänster avser i uppsatsen samma sak – omsorgsarbete som köps via
privatpersoner eller barnpassningsföretag, och utförs av barnpassare. Intervjuerna och
diskussionerna i det internetbaserade forumet belyser även hur barnpassningen kan
organiseras på olika sätt, både via företag och genom helt privata anställningar, eller
informellt via släkt, grannar och vänner. Dessa olika former av barnpassning kommer
också diskuteras i uppsatsen.
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5 Värdering av omsorgsarbete
Omsorgsarbetet som undersöks i denna uppsats är barnpassningstjänster i först och
främst Sverige. I den kommande analysen presenteras i avsnitt två (5.2) och tre (5.3) hur
föräldrar resonerar om vad de är beredda att betala för omsorgstjänster från en barnvakt
eller nanny. I det andra avsnittet behandlas omsorgstjänsternas monetära värde – det vill
säga marknadspriset och lönen för dem, men också den ekonomiska transaktionens
innebörd för de betalande föräldrarna. Det andra avsnittet bygger både på material från
de kvalitativa intervjuerna, från internetforumet Familjeliv samt på de fyra
företagsprofilerna. Kapitlets tredje och sista avsnitt bygger på de kvalitativa intervjuerna
och behandlar omsorgsarbetets emotionella värde. Men innan föräldrarnas redogörelser
presenteras kommer jag i det kommande avsnittet (5.1) dels titta på hur rutavdraget
strukturerar villkoren för omsorgstjänsterna på marknaden, och dels vad företagen säljer
när de erbjuder omsorgstjänster. Det vill säga: vad består tjänsten av och var går
gränsen för vilka arbetsuppgifter som är avdragsgilla och för vad företagen anser ingå i
en barnvakts eller nannies uppdrag.

5.1 Rut och omsorgstjänster
Via rutavdraget kan privatpersoner göra avdrag från sin skatt vid köp av hushållsnära
tjänster. Avdraget görs på 50 procent av arbetskostnaden men täcker inte kostnader för
resor, material eller administration i samband med arbetet (Skatteverket, u.å.).
Rutavdraget uppgår till 25 000 kr per år för personer mellan 18 och 64 år, och upp till
50 000 kr för personer över 65 år. Utöver ålder finns det även andra faktorer som avgör
om en person har rätt till rutavdrag eller inte. Bland dem finns ett krav på att personen
som köper tjänsterna måste vara bosatt i, eller betala skatt för minst 90 procent av sin
totala inkomst, i Sverige. Detta då rutavdraget tillsammans med rotavdraget för en
privatperson aldrig kan överstiga summan av dennes kommunala och statliga
inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift (Skatteverket, 2017a).
Utöver kraven på den som köper tjänsterna finns det även reglerat var tjänsterna ska
utföras. När det gäller rutavdraget ska arbetet ske i, eller i närheten av en bostad som
ägs av köparen. När det gäller barnpassning får undantag ske för hämtning och lämning
på förskola, grundskola, fritidsaktivitet eller liknande då detta är en typ av arbete som
faller inom skatteverkets definition av barnpassning (Skatteverket, 2017b). Men innan
vi tittar närmre på typen av arbete som är avdragsgill som barnpassning ska vi titta på
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kraven som ställs på den som utför arbetet. Först och främst ska företaget som personen
anlitas via ha F-skattsedel, eller om utföraren är en privatperson ska denne ha Askattsedel (Skatteverket, 2017a). Det måste alltså vara registrerade företag eller
privatpersoner som redovisar sin ekonomi (a.a.). Detta är en av förutsättningarna för att
avdraget ska kunna gynna den ’vita’ arbetsmarknaden. Men även andra icke-tekniska
faktorer finns med som krav på den som utför arbetet, nämligen dennes relation till
köparen. Den som utför arbetet får inte vara släkt eller närstående med den som köper
det för att rutavdraget ska gå igenom (a.a.). Vi skulle i viss mån kunna förstå det som att
gränsen mellan det privata och det offentliga definierar vad som blir avdragsgillt och
inte. Arbetsutföraren får med andra ord inte utföra arbetet inom familjen i det egna
hemmet, eller i släktingars hem. Skatteverket anger även vad som anses vara för nära
släkt och när släktskapet är tillräckligt avlägset för att det ska kunna godkännas (a.a).
Jag menar att när arbetsutföraren är släkt med köparen anses arbetet ske i den privata
sfären, men när släktskapet inte finns anses samma arbete köpas på en reglerad marknad
och således ske i den offentliga sfären.
Men vilken typ av arbete är det då som i sin tur får utföras för att rutavdraget ska
berättigas? På skatteverkets hemsida listas följande (Skatteverket, u.å.):
Rutavdrag ges för
•

barnpassning

•

hjälp med läxläsning och annat skolarbete som barnvakten utför under högst 10
procent av tiden vid varje barnpassningstillfälle

•

enklare matlagning som barnvakten utför i samband med barnpassningen.

Vad exakt som ingår i begreppet barnpassning framgår inte förutom att läxhjälpen och
matlagningen, även om de är uppgifter med en klar koppling till barnet, anses vara
något annat än ren barnpassning och ska därför bara utgöra en liten del av den totala
barnvaktstiden.

För att ytterligare klargöra vilken typ av omsorgsarbete i form av barnpassning som
rutavdraget gäller för, listas även exempel på vad avdraget inte gäller för. Här finns
bland annat formuleringen: arbete som kräver specialkunskaper och normalt inte utförs
av hushållen själva, till exempel arbete som privatlärare eller tränare (Skatteverket,
u.å.). Barnpassningen ska bestå av arbete som normalt utförs av hushållen själva.
Föräldrarna uppmuntras alltså via rutavdraget att köpa det de i normala fall skulle gjort
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själva. Tjänsterna, menar jag, förväntas därmed inte utföras av någon särskild
profession. Det innebär i sin tur inte att ”vem som helst” kan vara barnvakt och
företagen själva väljer att beskriva sina barnvakter eller nannies som professionella,
utbildade och certifierade eller handplockade (Nannynu, u.å.; Nannydirekt, u.å.;
Nannyakuten, u.å.; Mynanny, u.å.). Nannyakuten beskriver sina barnvakter såhär under
rubriken Våra professionella barnvakter:
Alla våra barnvakter håller en hög professionell standard, med fokus på trygghet
och säkerhet, samt ger en lekfull atmosfär och omsorg för dina barn. För att
säkerställa vår höga kvalitet har alla våra barnvakter genomgått vår noggranna
rekryteringsprocess. Denna utförs genom bl.a. intervjuer, bakgrundskontroller,
polisutdrag samt referenser. Alla genomgår en internutbildning och samtliga i de
större städerna utbildas inom hjärt-lungräddning (HLR). Övriga i landet utbildas
nätbaserat. (Nannyakuten, u.å.)

Även de tre andra företagen beskriver hur deras urvalsprocess går till med intervjuer
och i vissa fall tester; att de har krav på erfarenhet; att de utbildar sina barnvakter eller
nannies i hjärt- och lungräddning; med mera. Men trots den professionella framtoningen
av själva barnvakten, beskrivs tjänsterna som barnvakten utför inte som några
pedagogiska resor för barnen utan mer utifrån flexibilitet och att möta barnets, men
också familjens behov:
En nanny från NannyDirekt ger den hjälpfulla hand som olika familjer behöver
och skräddarsyr sitt arbete efter varje familjs individuella behov. (Nannydirekt,
u.å.)
Alltid nära Dig är en strävan att vi som företag med er barnvakt alltid ska vara
tillgängliga för er. Vi ska alltid finnas i din närhet och vara lätta att få tag på.
(Nannyakuten, u.å)

Sammantaget framgår att tjänsterna som de fyra företagen alltså säljer i stort sett speglar
de krav som ställs för att de ska vara godkända för rutavdrag. Med större fokus på
tjänstens flexibilitet och barnpassarens egenskaper, än på arbetssysslor. Företaget
Mynanny (u.å.) erbjuder bland annat tre olika ’upplägg’ på sina tjänster. I det upplägg
de kallar ’Hämtning/lämning’ ingår i det här fallet att barnvakten hämtar eller lämnar
barnet på förskola eller skola. Vidare beskrivs hur barnvakten tillsammans med barnen
kan stanna i en lekpark på hemvägen och att väl hemma gör barnvakten i ordning
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mellanmålet. Upplägget ’Heltid/deltid’ riktar sig till föräldrar som har barn vilka ännu
inte uppnått förskoleålder, eller som arbetar tider då förskolan inte är öppen, alternativt
som inte vill ha barnet på förskolan hela dagen. Det är en tjänst anpassad till föräldrar
som vill lönearbeta mer än vad den offentliga barnomsorgen medger, alternativt som
arbetar på udda tider. Det sista alternativet kallas ’Sporadiska tillfällen’ och beskrivs
som en tjänst som passar när ’det inte går att vabba’, ’när man måste hoppa in på
jobbet’ eller ’när man vill tacka ja till en helgtillställning med vänner’. Även de andra
tre barnpassningsföretagen jag har tittat på erbjuder tjänsterna som kontinuerliga
abonnemang eller som enstaka tillfällen.

Hittills har vi sett att företagen organiserar tjänsterna för att passa mallen för rutavdraget
men också för att locka föräldrar med särskilt utvalda barnvakter vars kompetens i viss
mån säkerställs, samt med flexibla tjänster som ska passa olika familjesituationer. I
nästa avsnitt kommer det monetära värdet, det vill säga priset på omsorgstjänsterna stå i
fokus. Analysen bygger på de kvalitativa intervjuerna, forumstrådar och på
företagsprofilerna.

5.2 Priset – omsorgstjänsternas monetära värde
När det monetära värdet diskuteras i denna uppsats sker det utifrån lönen som
barnpassaren erhåller, och utifrån priset på den omsorgstjänst som familjen köper. Det
saknas nationell statistik över lönerna inom den privata barnomsorgsbranschen då de
faller inom samma kategori som den offentliga barnomsorgen i SCB:s statistik. Men
vad de som anställs av företagen får i lön går att läsa sig till på tre av företagens
hemsidor. Hos Nannynu tjänar barnvakterna mellan 102,5–142,5 kr i timmen före skatt,
beroende på utbildning och erfarenhet (Nannynu, u.å.). Nannyakutens barnvakter har en
lön på 100–140 kr i timmen före skatt, även de baserar den på utbildning och erfarenhet
(Nannyakuten, u.å.). På Nannydirekts hemsida skriver de att ingångslönen är på 112 kr i
timmen före skatt.

I tre av de sex informanternas fall gick lönen direkt till deras nuvarande barnvakt eller
nanny då de inte anställdes via företag. Men oavsett hur barnpassningen organiserades
diskuterade flera av informanterna vad som är ett rimligt pris för tjänsten såväl som vad
som är en rimlig lön för den som utför den. Jag menar att hur personer resonerar kring
det monetära värdet av en tjänst kan vara en indikator på en allmän uppfattning om
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’värdet’ på något i en mer abstrakt mening än bara det rent monetära. Jag intresserar
mig alltså inte för hur marknaden för tjänsterna påverkar priserna utan snarare för
uppfattningar om vad som är ett rimligt pris eller vad som är en rimlig lön för
barnpassning.

Även om det blir allt vanligare att barnpassning organiseras via företag verkar det
fortfarande vara vanligt att det sker via vänner eller släkt. För att få en mer nyanserad
bild av hur människor resonerar kring ’det rimliga priset’ för barnpassning ingår i mitt
material 19 olika diskussionstrådar från Familjeliv som hanterar frågan framför allt
utifrån en barnvakt som betalas ’svart’, eller som är släkt med familjen och i vissa fall
gör det utan ekonomisk ersättning. Utifrån dem och mina sex intervjuer träder några
faktorer fram som verkar avgörande för ’det rimliga priset’. En faktor som diskuterades
både i intervjuerna och i forumets diskussionstrådar var att arbetet ofta ansågs vara
enkelt och inte särskilt krävande. Jag kallar den typen av empirisk prisfaktor för
arbetsintensitet. Andra empiriska prisfaktorer som framträtt ur materialet är arbetsinsats
vilken beskriver arbetsuppgifterna och arbetspassets längd. Om barnvakten har en
släktrelation/nära relation till barnet eller inte, verkade också vara avgörande faktorer.
Det går att säga att samtliga faktorer speglar en uppfattning om vad omsorgsarbete är
och vad som krävs för att kunna utföra det. Det finns även egenskaper hos barnpassaren
som verkar påverka priset. Ålder, utbildning och erfarenhet spelar som vi redan sett, en
avgörande roll för framför allt företagen när de sätter priset på sina tjänster, men verkar
utifrån forumstrådarna och intervjuerna även vara något som påverkar uppfattningen om
en rimlig betalning för de som inte anlitar via företag. I kommande avsnitt undersöks
med hjälp av några av de olika prisfaktorerna och barnvaktsegenskaperna hur det
monetära värdet – priset – på omsorgsarbete struktureras.
5.2.1 Priset i relation till uppfattningar om arbetet
Trots variationen i barnpassningssituation, tyckte samtliga sex informanter att de betalar
ett bra eller rimligt pris för det omsorgsarbete som deras barnvakt eller nanny utför.
Något som kunde vara avgörande för vad de ansåg rimligt att betala för tjänsterna var
arbetsinsatsen och arbetsintensiteten.
Barnvakt det är egentligen… alltså det är jättesoft att vara barnvakt åt våra barn.
Det är ju bara värsta drömuppdraget. Dels är de så enkla och det vet jag att de är
även när de har barnvakter. De är ännu enklare. Och sen så att inte behöva laga
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någon mat, de behöver inte städa, de behöver liksom inte såhär… och så därför
kan jag tänka mig att betala liksom mindre för en barnvaktstjänst. (Intervju med
Johanna)
Sara får 110 kr i timmen. Och då är det bara fokus på barnen och när barnen har
somnat, oftast somnar de tidigare med henne än vad de gör med oss. […] Så
utifrån det arbetet som hon gör så tycker jag väl att 100–150 är rimligt. Men
skulle det vara att man förväntar sig mer med städning, att man ska laga
någonting ordentligt… Det är ju såhär vi förväntar oss… ibland kan det vara
såhär ’vi kan swisha så kan du köpa Max-box till barnen’. Så vi ställer inga stora
krav. Det enda vi vill är att hon ska vara bra med barnen, ta hand om dem och
ja… Men max 150. (Intervju med Katja)

Johanna menar att hennes barnvakts uppdrag inte är krävande arbete och därför är priset
hon betalar rimligt i jämförelse med andra hushållsnära tjänster som hon är beredd att
betala mer för. Katja, som inte nyttjar rutavdraget utan kommit i kontakt med sin
barnvakt via telefon-appen Yepstr4, menar också att arbetsinsatsen och intensiteten
avgör vad de betalar. Hon resonerar om att hon och hennes man inte förväntar sig
städning eller matlagning och därför är det priset de betalar rimligt. Liknande
resonemang återfinns i diskussionstrådarna på Familjeliv. Följande citat kommer ifrån
tre olika trådar:
Tussilago: Jag har betalat 200kr för 3 timmar och då ingår endast att värma upp
middag. Barnvakten är 15 år och nöjd med det upplägget. Behöver barnvakt ca 2
ggr månaden. Vi bor grannar. (Citat från Familjeliv)
Kenya: Jag hade betalat 100 kr timmen för en barnvakt om det är enklare grejer.
150 kr timmen om denne måste laga mat och göra andra sysslor. (Citat från
Familjeliv)
Melia: 500?? Tjänar fan inte en utbildad sjuksköterska som jobbar natt en kväll
efter skatt så ska en 15 åring få det? Två hundra är alldeles lagom att få direkt i
handen för att ha suttit hemma hos någon annan en kväll och kolla på tv plus
kanske lite smått och gott. (Citat från Familjeliv)

Telefon-appen Yepstr förmedlar kontakt mellan ungdomar och familjer som behöver hjälp med ”enkla”
arbetsuppgifter i vardagen. URL: https://www.yepstr.com/
4
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När matlagning ingår i barnvaktens uppgifter verkar enligt kommentarerna ovan arbetet
bli mer avancerat och alltså värt mer att betala för. Att ’bara umgås med barnen’ verkar
föräldrarna tycka är en mindre arbetsinsats än att laga mat eller städa. Samtidigt skulle
det kunna klassificeras som andligt omsorgsarbete eftersom det inte direkt definieras av
sysslor. En kommentar från en barnvakt vittnar dock om att upplevelsen för barnvakten
inte behöver vara det som föräldrarna förväntar sig.
kanelbulle: Från det att jag var 14 tills att jag var 16 satt jag barnvakt åt 2
hyperaktiva barn för 30 kr/h, snackade till mig 50kr / h när jag fyllde 17, men då
hördes lite grymtanden.
[…] Men det är slitgöra, speciellt eftersom att föräldrarna krävde av mig att jag
skulle leka med barnen hela tiden kändes det som väldigt lite pengar. (Citat från
diskussionstråd 3).

Som en annan motpol till vad som kanske hittills har framställts som en allmän
uppfattning finns även informanten Annas resonemang om vad omsorgsarbete kräver. I
en jämförelse mellan att passa barn och att städa menade hon att det förra kräver ’mer
hjärna’ än det andra.
Jag vet faktiskt inte varför jag tycker det är värt mindre. Jag antar att när man har
ett barn att det ingår liksom att man har någon form av pedagogisk i alla fall
förmåga att planering och hantering av barn. Så är det liksom en kunskap i det
som då inte skulle vara i städningen. (Intervju med Anna)

Det Anna beskriver som ’planering och hantering’ av barn menar jag kan vara ett
uppmärksammande av omsorgsarbetet som en process, snarare än ett arbete bestående
av enstaka uppgifter. Det är enligt detta synsätt inget enkelt arbete och ska därför
värderas högre än exempelvis städning. Vad som dock verkar ske när föräldrar anlitar
barnpassare är att de inte överlämnar hela omsorgsprocessen. Det är föräldrarna som,
åtminstone enligt deras egen uppfattning, står för den emotionella delen av
omsorgsprocessen då de uppmärksammar och känner ansvar för att uppfylla deras barns
omsorgsbehov (jfr Tronto, 1998:3) - de förbereder genom att planera vad barnen ska äta
tillsammans med barnvakten och ger kanske förslag på aktiviteter. Barnvakten gör då
enbart den enkla praktiska, ’profana’ delen av omsorgsprocessen vars monetära värde
därför inte speglar hela omsorgsprocessen. Men vi kan samtidigt tänka oss att kretslopp
av omsorgsarbete hela tiden uppstår under barnvaktens tid med barnen då behov som
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föräldrarna inte förutsett, kan uppstå. Barnvakten måste då uppmärksamma behoven,
känna ansvar för att tillgodose, praktiskt tillgodose och läsa av resultatet av det.
Omsorgsarbetet går inte i praktiken alltså inte att dela upp i andligt och profant arbete
även om föräldrarna enbart vill betala för det profana – praktiska – arbetet.
5.2.2 Pengars mening och barnvaktens ålder
När omsorgsarbetets värde diskuterades på internetforumet framgick att lönens värde
för den som utförde arbetet kunde variera beroende på dennes ålder. Redan i de citat
som presenterades i det föregående avsnittet blir detta synligt då barnvaktens ålder
nämns flera gånger. Formuleringar som att 100 kronor i timmen ’är mycket pengar för
en ungdom’ är återkommande i diskussionstrådarna. I de två följande citaten från
Familjelivs forum diskuteras om 100 kr i timmen är en ’rimlig summa’ att betala en
barnvakt eller inte. De följande citaten kommer från samma diskussionstråd på
Familjeliv och är skrivna i den följd som de presenteras här:
Anonym (wow): Hur får du det till missunnsamhet? Jag är själv mamma till en
tonårstjej som brukar sitta barnvakt till våra yngre barn och grannen ville nu att
hon skulle sitta barnvakt till hennes barn.
Aldrig hade jag tyckt det var ok med 100:- timmen i handen! Finns ingen som
helst anledning att ge dagens barn en ännu skevare verklighetsuppfattning.
Tonåringar har knappast hyra och mat att betala som en vuxen har. Det betyder i
förlängningen att 100:/h i handen för en tonåring är ÄNNU mer än 100:-/h i
handen för en som står får sitt uppehälle själv. (Citat från Familjeliv)

Att en ungdom får 100 kronor ’i handen’ verkar i citatet snarast betraktas som vad vi i
vanlig mening skulle kalla ’fickpengar’. Det är alltså pengar som kan, eller ska
spenderas på nöjen. Att tillskriva pengar en social mening, som i detta fallet fickpengar,
menar Zelizer är att öronmärka dem (1994). Det innebär att pengarna tillskrivs en viss
innebörd baserat på de sociala relationer som omgärdar transaktionen. När personer då,
som i detta fallet, anses använda pengar ’fel’ genom att betala för mycket, kan andra
reagera med ilska, chock eller förlöjligande (Zelizer, 1994:19). Att betala för mycket är
enligt det anonyma inlägget att ’ge ungdomar en skev verklighetsuppfattning’. Själva
betalningen tillskrivs alltså även en lärande funktion för ungdomen som tar emot den.
Ungdomen ska enligt personen bakom inlägget lära sig något om vilken lön som kan
förväntas, eller vad pengar är värda. Denna uppfattning delades dock enbart delvis med
”Myownansver” som svarade följande på tråden:
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Myownanswer (svar på Anonym(oj)): Nä det håller jag inte med om. För mig
märker jag knappt om 100kr försvinner. Det är lite mjölk och bröd, en lite högre
elräkning eller vad som man bara betalar utan att tänka. 100kr för någon som inte
har några pengar är mycket. För 100kr kan de börja spara, sätta upp mål på saker
de vill köpa när de kommit upp i en viss summa osv. 50kr höjer ju inte
motivationen direkt, 100kr gör säkert det. Jag tycker att för 50kr så kan man göra
ett uruselt jobb som barnvakt, för 100kr kan man engagera sig i barnen, fråga hur
de hade det i skolan, leka lekar de vill och kanske laga något enkelt istället för att
slänga fram mackor och smör på bordet. Det är ju lite så att man får vad man
betalar för också känner jag. (Citat från Familjeliv)

”Myownanswer” tillskriver till viss del transaktionen till ungdomen en lärande funktion
då hen menar att det ger ungdomen utrymme för att börja spara till ett större inköp.
Dessutom resonerar ”Myownanswer” i termer av att man ”får det man betalar för” då
hen verkar mena att en ”bra” lön motiverar till att göra ett bättre jobb. Men det som blir
mest intressant är att samma summa verkar enligt citaten ovan ha olika värde beroende
på vem det är som innehar eller mottar den. 100 kronor betraktas av ”Myownanswer”
som lite pengar för en vuxen på grund av dess låga bytesvärde – de räcker bara till att
betala lite mjölk och bröd, men inte långt för att täcka någons ’uppehälle’. Men i det
föregående citatet ansågs 100 kr i timmen vara alldeles för mycket pengar för en
ungdom. Det kan förstås som att transaktionen inte konstrueras som en lön för en vuxen
arbetsför person, utan som något helt annat, vilket innebär att pengarna öronmärks till
annat än de grundläggande reproduktionsbehoven hos en människa.

Kanske påverkar uppfattningar om transaktionens funktion även företagens syn på löner
då barnpassningstjänsterna sällan är heltid utan snarare utgörs av timanställning vilket
kan betraktas som en bisyssla. Om vi återigen vänder blicken mot barnvaktens ålder
verkar åtminstone det vara något som påverkar priset, men också som vi redan har sett
lönen hos de två företagen Nannynu och Nannyakuten. Båda företagen erbjuder tre olika
kategorier av barnvakts-kandidater med stigande pris baserat på ålder, erfarenhet och
utbildningsnivå. Särskilt Nannyakuten sätter åldern i fokus då deras dyraste kategori
’Nanny-Senior’ uttryckligen ska ha fyllt 30 år. Frågan om Nanny-Seniorerna, eller de
andra barnpassarna, ser lönen för sitt betalda omsorgsarbete som ’fickpengar’ eller inte,
förblir dock obesvarad.
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5.2.3 Pengars mening och relationen till barnet
En annan faktor som verkar påverka den ’rimliga lönen’ för barnpassning är
barnvaktens relation till barnet. När relationen består av släktband eller anses vara en
nära relation verkar detta ha en negativ inverkan på priset (Citat från Familjeliv):
Snövit: När jag sitter barnvakt åt en släktings barn så får jag 70 kr/timmen. Då är
det bara ett barn, men jag ger mat och nattar ifall det är de tiderna. Nu ställer jag
ju upp ganska mycket eftersom det är en släkting, men jag tror inte att jag skulle
göra det för den lönen för någon annans barn. Sedan är jag visserligen 21 och inte
15 och har ett "riktigt" jobb där jag tjänar ganska mycket mer än vad jag gör på
barnvaktning så det blir ju lite kontraster :P

”Snövit” går enligt citatet med på att passa ett barn hen är släkt med till ett lägre pris än
vad hen hade gjort om släktskapet saknades. Dessutom har hen ett annat ’riktigt’ jobb
vars lön verkar vara hens primära inkomst vilket stämmer överens med resonemanget
ovan om hur lönen snarare konstrueras som fickpengar än som en primär inkomst.

De följande citaten kommer samtliga från samma tråd och är svar på varandras
kommentarer samt den inledande frågan vilken handlade om vad som är rimligt att
betala en barnvakt (Citat från Familjeliv):
Flower: jag brukar inte betala mina barnvakter nånting alls... brukar typ köpa
hem en påse chips och dra hem en film och säga "TACK vad du är gullig, puss
och kram vi ses sen"
EmmaLe: Stackars barnvakter...
[…]
Flower: Nä, de brukar erbjuda sig själva, frågar aldrig, och jag tror inte min
syster skulle hänga på låset och be om att få vara barnvakt om det var synd om
henne som inte fick betalt…
Eld: haha :) Kommer dom tillbaka?
[…]
Flower: Ja, de tycker om att vara med mitt barn och gör det gärna utan att få
betalt… Flera gånger om faktiskt.
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Gymaktiv: Ja men det är annorlunda för din del eftersom du har barnvakter i din
närhet, i detta fallet är det inte så. I detta fallet finns inte många alternativ
eftersom de inte har någon släkt alls här. Och tydligen inte många vänner heller
vilket man har börjat förstå varför nu...

Det framgår av det sista av trådinläggen att ”Gymaktiv” menar att anledningen till att
”Flower” kan betala sin barnvakt med chips och en film beror på att barnvakten finns i
dennes närhet. Vi kan även i det närmsta förstå barnpassningen som en tjänst som
”Snövit” och ”Flowers” barnvakter gör åt sin släkting. I enlighet med rutavdraget är det
arbete som utförs av en nära släkting inte avdragsgillt. Det faller inom ramen för den
privata sfären, och förblir därmed osynligt och kanske även därför lågt värderat i
monetära termer. Tanken om släktrelationer som avgörande för när arbetet ska betraktas
som lönegenerande eller inte verkar därmed vara institutionellt rotad då själva närheten
i detta fallet upphäver marknadstransaktionen. I ljuset av paradoxen mellan det
emotionella och det monetära går det även att tolka citatet som att det finns ett
underförstått emotionellt värde i att umgås med sin systers barn. När ”Flower” beskriver
att hennes syster ”hänger på låset” för att få sitta barnvakt och gärna gör det utan
betalning, förutsätts systern vara nära hennes barn och det emotionella värdet, för
systern, tas för givet som tillräckligt för att en monetär ersättning inte ska behövas.

5.3 Omsorgstjänsternas emotionella värde
I föregående avsnitt stod omsorgsarbetets monetära värde i fokus. I detta avsnitt
analyseras istället omsorgsarbetets värde utifrån vad föräldrar anser sig köpa när de
anlitar en barnvakt, vad de köper sig fria från, och vad de köper tid till. Denna del av
analysen utgår ifrån de sex kvalitativa intervjuerna då de behandlade frågor som speglar
detta tema. Diskussionstrådarna från det internetbaserade forumet behandlade i första
hand frågan om det ’rimliga priset’ att betala för en barnvakt, men saknade i stor
utsträckning resonemang om vad barnpassning innebär och varför det köps. Det är
däremot två teman som blir centrala i analysen av det emotionella värdet av
omsorgsarbete.
5.3.1 Förväntningar på omsorgstjänsten
Av de sex informanterna i de kvalitativa intervjuerna anlitade tre av dem barnvakt via
företag, en av dem hade gjort det men anlitade nu istället en au pair, en anlitade
barnvakt via en telefon-app och en anlitade en privatperson som nanny. De tre som
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anlitade via företag såg det som positivt att det fanns en organisation bakom barnvakten,
att försäkring ingick och att vissa färdigheter kunde garanteras. Att även få hjälp med
rekryteringen framhölls som något positivt. Just rekryteringen av barnpassaren och
’matchningen’

mellan

barnpassare

och

familj

är

något

som

de

fyra

barnpassningsföretagen framhåller på deras hemsidor (Nannynu, u.å.; Nannydirekt, u.å.;
Nannyakuten, u.å.; Mynanny, u.å.). Likaså skriver de om hur deras barnvakter eller
nannies är utbildade i hjärt- och lungräddning samt har genomgått någon form av
internutbildning i kommunikation med barn och föräldrar.5 Det finns dock flera, mindre
tekniska och mer personliga egenskaper, som föräldrarna också tyckte vad viktiga hos
deras barnpassare.
5.3.1.1 Kravprofil
Om barnpassningsföretagen bygger sina profiler på erfarenhet, utbildningsnivå och
ålder handlar alltså föräldrarnas svar mer

om personliga egenskaper och

personkännedom. Ord som varm, mjuk, tålmodig, initiativtagande och rolig för barnen
återkommer i flera av intervjuerna. Tre av informanterna hade bytt barnvakt på grund av
att de inte var nöjda. För den ena kom missnöjet sig av att barnpassaren rökte vilket
föräldern ansåg vara en opassande egenskap. För den andra handlade det om att det inte
hade ’klickat’ mellan barnvakten och hennes son. Sonen hade uttryckt att han inte hade
roligt tillsammans med barnvakten. Då beslöt familjen sig för att kontakta
barnpassningsföretaget och byta, vilket enligt mamman inte var någon ’big deal’. Den
tredje av informanterna som valde att säga upp sin nanny gjorde det då hon bad om att
få låna pengar vilket föräldern ansåg opassande. Men överlag verkade föräldrarna nöjda
med sina nuvarande barnpassare. En av frågorna under intervjun var vad som
karaktäriserar en bra barnvakt eller nanny för deras barn. Följande citat är svar på den
frågan:
Jag kände att jag ville ha nån som är lite äldre och som känns... jamen har lite
skinn på näsan. Kanske. Kan säga nej till min son och våga vara lite av en
föräldraperson om man säger så. Lite mer auktoritär då. Men ändå vara varm så
som person. (Intervju med Ida)
Men vi kände bara att vi vill ha någon som kan vara på barns nivå som har
tålamod och ork att leka, som ja, jag vet inte. Det är väl det jag känner att det ska

5

Kanske har föräldrarnas uppfattningar om vad som är positivt med att anlita via företag färgats av
barnpassningsföretagens profiler.
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vara någon rolig person, att det ska var kul för barnen. Jag vill inte ha någon som
var tråkig, att det skulle bara vara struktur och… jag ville också kanske att hon
skulle vara den som orkade göra sånt som inte jag okar göra. (Intervju med
Katja)

Ida och Katja har två helt olika uppfattningar om barnvaktens roll. Ida vill ha någon
som kan vara auktoritär och säga ifrån, som en förälder. Katja har istället fokus på att
det inte ska vara för strukturerat och tråkigt när barnvakten kommer, men också att
barnvakten ska vara den som gör sådant som hon själv inte orkar göra med barnen. Det
kan förstås som ännu ett sätt att berika barnens omgivning på (se Eldén & Anving,
2016). Jag menar också att de olika uppfattningarna speglar två olika uppfattningar av
omsorgsarbete – Ida pratar om omsorgsarbetet utifrån sitt perspektiv som förskolelärare,
hon ser det som den utbildande eller uppfostrande aspekten av det reproducerande
arbetet; det som Katja menar att hon köper via sin barnvakt kan snarare liknas vid en
lekkamrat. I Eldén och Anvings (2016) studie finner de att föräldrar ser ett mervärde i
att en au pair eller nanny berikar sina barns omgivning på olika sätt – genom att de lär
sig ett nytt språk, genom att de gör ’bra aktiviteter’ (som läxor, bakning, vara utomhus,
sjunga, etc.) på sin fritid, eller att de får ett kulturellt utbyte. Idas resonemang liknar
mest det om ’bra aktiviteter’, medan Katjas adderar ytterligare en dimension om på
vilket sätt en utomstående barnpassare kan berika barnens omgivning som en lekkamrat.

Liknande resonemang mellan å ena sidan betalt omsorgsarbete som ett jobb och å andra
sidan som snarare en relation till barnen förde Jessika när hon jämförde sin förra
barnvakt, en utbildad barnskötare, och hennes nuvarande au pair.
Äh, alltså hon som hade barnvaktsförmedlingen hon märkte ju att hon var
utbildad att jobba med barn. Alltså hon kom ju med korgar av sagor och… ja du
vet hon kom förberedd till jobbet. Au pairen blir ju lite mer som nån som… […]
blir ju mer någon som alltid är där. Alltså hon är ju bra för att hon alltid är där
och barnen känner ju sig trygga ganska snabbt […]. Medan jag kände att den
andra hon kom ju förberedd liksom. Hon skulle ju jobba. Så det är ju både föroch nackdelar på samma gång. (Intervju med Jessika)

Här framkommer alltså två bilder av barnpassningstjänsterna – den ena liknar
uppfattningen av omsorgsarbete som arbete som är kunskapskrävande, den andra som
något mer vardagligt eller relations- och känslobaserat.
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Under intervjun med Frida som är bosatt i London och har en nanny för hennes barn
som är åtta månader gammalt, verkade det finnas en uppfattning om, och en
uppskattning av att nannyn hade mer kunskap än Frida själv:
[…]hon har ju så mycket erfarenhet också. Jag menar jag har ju haft en 10-åring
förr, men med den här så ’har du sett att hon kan stå några sekunder’ jag bara nej,
det har jag inte märkt att hon kan stå om inte jag håller – ’ja men du måste släppa
henne då och då så att hon får hålla sig uppe själv’. Och såna där grejer. Det
tycker jag är jättebra att hon har liksom koll på sånt där. (Intervju med Frida)

Frida har en dotter som nu är tio år så hon medger att hon vet en del om barn tack vare
det. Men utifrån citatet verkar det som att nannyn i detta fallet har lärt Frida något om
att lära barnet gå. Det är kunskap som Frida uppskattar att nannyn har och hon verkar
även acceptera att nannyn vet mer om att lära barn gå än vad hon själv gör och verkar
därför inte ha något emot att överlåta denna uppgift till nannyn. Enligt Arlie R.
Hochschild (2012) såväl som Viviana Zelizer (2005) sker en kommersialisering av
privatlivet då fler och fler sysslor som traditionellt utförts i hemmet flyttar ut på
marknaden. I USA går det att köpa tjänster som ’potträning’, att ’hitta en playdate’,
’lära barn bordsskick’ och ’öva barn på att sova hela natten’ (Hochschild, 2012:109–
110). Vad händer med vår uppfattning av omsorgsarbete när ’specialister’ tar över det?
Kanske kan det få föräldrar att tro att någon annan än dem klarar av omsorgsarbetet
bättre – en nanny ”kan barn” - något som Fridas historia kan vara ett exempel på.6
Vi ska nu gå vidare till ett avsnitt som handlar om den andra änden av kontinuumet
mellan barnpassningen som något marknadsmässigt och som något professionellt, till
barnpassningen som något relationsbyggande. Historierna om hur de som bytte barnvakt
eller nanny utan att det var någon stor sak vittnar om att relationen är något annat än
som till en lekkamrat eller förälder. Men samtidigt verkar relationen stå i centrum för
föräldrarna när de köper barnpassningstjänster.

6

Anthony Giddens formulerar i Modernitet och självidentitet (1991) ett utvecklat resonemang om
expertkunskaper som ett element av vad han kallar moderniteten vilken skulle kunna vara intressant i
relation till detta resultat. Enligt Giddens bygger expertkunskaperna på att vi har tillit till experterna
(Giddens, 1991:28 - 29).
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5.3.1.2 Relation till barnet
I föregående avsnitt presenterades ett citat av Anna och ett av Katja där de uttryckte vad
som är bra egenskaper hos barnvakter för deras barn. Anna ville ha någon som tog
rollen som förälder, Katja var mer ute efter en lekkamrat med tålamod och ork för
barnen. I följande citat beskriver Johanna hur hon förväntar sig att deras barnvakt ska
agera, att barnvakten ska vilja leka med barnen på barnens villkor:
För vi… värdet… de ska tycka att det är en jättefin upplevelse. För eftersom vi
går ut och har det kul och roar oss så ska det vara en kul kväll för dem. Så
personen ska ju vilja leka tjuv och polis, ska vilja klättra i träd, ska vilja göra en
cykelutflykt och göra en picknick. (Intervju med Johanna)

Johanna uttrycker även att värdet finns i att barnen ska tycka det är en positiv
upplevelse att ha en barnvakt, att både föräldrar och barn ska få lov att roa sig med det
som de uppskattar. Kravet ställs då på barnvakten att denne också ska uppskatta att
umgås med barnet, att även barnvakten ska se ett emotionellt värde i sitt arbete. Detta är
även något som Frida uppskattar hos sin nanny och som Anna vill se hos sin barnvakt:
För min bäbis är det att bäbis blir glad när hon ser henne. Hon smilar ju upp som
en solstråle och kryper liksom 100 km/h så fort hon kommer. Och det är ju det
bästa betyget. Absolut. Att hon är glad att se bäbisen också. Att det inte är så ’åh,
*suck* nu måste jag vara med bäbisen en hel dag igen’. Utan är liksom glad att
komma, glad att se bäbisen. (Intervju med Frida)
Att hon är… att hon verkligen, verkligen tycker om vårt barn. Att hon liksom har
en grundkärlek till henne, att hon inte har ett jobb för att ha ett jobb utan för att
hon, hon jobbar med det för att hon tycker om henne. (Intervju med Anna)

Nannyn ska enligt Frida, inte sucka över att behöva gå till jobbet utan ska vara glad över
att gå dit och träffa bäbisen, dessutom ska bäbisen ha samma känslor för att få träffa
nannyn. Barnvakten ska enligt Anna ha en ’grundkärlek’ till barnet och inte se
barnpassningen som ett strikt jobb utan något hon gör för att hon tycker om det. Här
verkar relationen till barnet bli en väldigt central del av barnpassningstjänsten och hur
den värdesätts. Det reproducerande hushållsarbetet, och i detta fallet mer specifikt
omsorgsarbetet, har både en praktisk och en emotionell del (Tronto, 1998). I samband
med den monetära värderingen, eller prissättningen, som diskuterades ovan, stod de
omsorgsarbetets praktiska aspekter i fokus, såsom arbetsintensitet och arbetsinsats. När
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värdet av de emotionella aspekterna av omsorgsarbetet diskuteras av informanterna sker
det inte i termer av monetärt värde, utan baseras snarare direkt på relationsbyggande.
Att skapa en ’nära relation’ till barnet är för föräldrarna en viktig del av tjänsten de
köper. Men, som förra avsnittet om det monetära värdet visade, föräldrarna var
paradoxalt nog beredda att betala en barnpassare mindre om denne redan hade en nära
relation till barnet när arbetet inleddes.
5.3.2 Barnpassningens mervärde
Nannynu, som är det i Sverige största barnpassningsföretaget vad gäller omsättning,
skriver på sin hemsida: Vi grundades 2007 för att lösa familjers vardagspussel
(Nannynu, u.å). En liknande formulering återfinns även hos företaget Mynanny som
skriver Vi hjälper er familj till en enklare vardag med noggrant utvalda & utbildade
nannies som matchas efter er familjs behov (Mynanny, u.å.). Företagen löser
’vardagsproblemen’ samtidigt som de reproducerar dem genom att upprätthålla normen
om familj, hushåll och lönearbete. Denna norm speglas i några av anledningarna som
föräldrarna uppgav till att de valt att anlita barnpassare. Anledningarna var; på grund av
dåligt samvete över att barnen är på dagis, för att frigöra mer tid till lönearbete eller
hushållsarbete och för att få mer ’par-tid’ eller ’egentid’.
Ja, alltså kortfattat så valde jag att anlita nanny för att jag ville ha en barnflicka
som kom en gång varje vecka och hämtade min son på förskolan kl. 4 och gjorde
något med honom till klockan sex ungefär så att jag som person skulle kunna få
egentid. Så att jag skulle kunna gå och träna till exempel. (Intervju med Ida)
Men vi har ju haft barnvaktsservice i fyra år tror jag. På regelbunden basis. […]
Huvudsyftet för att vi tog in barnsvaktsservice är mer för att vi ska kunna ha
egentid. Det är liksom inte så mycket för att vi ska hinna med våran vardag utan
vad vi märkte det var att vi skar ner på våran tid, våran liksom partid när allting
handlar om hus och hem liksom. (Intervju med Johanna)

Utöver Johanna i citatet ovan, svarade även Katja och Anna att de behövde mer tid
tillsammans med sina makar. Både Johanna och Katja beskrev under intervjun att de i
äktenskapet brukade avlasta varandra från barnen men att de saknade tid för varandra.
Ida som är ensamstående förälder, och Jessika som är särbo och därav lever ensam med
sina barn, såg barnpassningstjänsterna som ett sätt att få loss tid till egna aktiviteter,
men även tid till hushållssysslor. Frida använde dagarna som ’jobbdagar’ för att betala
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räkningar. Men på frågan om vad mer hon jobbade med när nannyn tog hand om hennes
yngsta barn framkom att hon även lönearbetade då. Flera av svaren liknar det tidigare
studier visat på (se exempelvis Platzer, 2007; Eldén & Anving, 2016; Anderson, 2000).
När föräldrarna överlåter barnomsorgen till sina barnpassare uppstår ett mervärde för
dem i form av par- eller egentid. Detta mervärde tillfaller inte barnen utan enbart
föräldrarna genom att tid frigörs för dem att umgås med varandra, eller göra aktiviteter
utan barnen.
Enbart en av informanterna utmanade delvis normen om heltidsarbete genom att under
intervjun uppmärksamma att ’livet är ett pressat system’:
Det är för att vi måste få… jag upplever att livet är ett ganska pressat system. Äh,
faktiskt. Att man liksom hela tiden ligger på gränsen till sin egen förmåga av vad
man klarar av rent tidsmässigt och prestationsmässigt och känslomässigt Äh, och
jag kan verkligen få ångest över att mitt barn är på dagis överhuvudtaget, att hon
är borta från mig den största delen av tiden. […]. Äh, men man har också ett
äktenskap, och så har man egna saker och då behöver man avlastningen. […]
Men som eget så behöver jag paus från 2årstrotset, för helt ärligt handen på
hjärtat, och jag behöver vara vuxen, jag behöver fokusera på vårt äktenskap, eller
våra gemensamma… den här vi-känslan. Och sen är det skönt för henne att få
vara med någon med annan med energi. (Intervju med Anna)

Även om Anna delvis kritiserar vad de andra informanterna tog för givet, pratar även
hon mest utifrån sig själv som förälder och vilka fördelar hon får av att köpa
barnpassning. När hon säger att barnet är för länge på dagis handlar det om ångest över
att barnet inte är tillsammans med henne. Samtidigt ser hon ett värde i att få ha tid ifrån
sitt barn där hon kan ’få vara vuxen’ och umgås med sin man. Det är enbart i den sista
meningen som Anna uttrycker en fördel för barnet då hon menar att det kan vara bra för
barnet att umgås med någon som har mer energi än hon själv.
En annan form av mervärde som majoriteten av föräldrarna var överens om att
barnpassningen gav var kvalitetstid. Föräldrarna menade att när någon annan tog hand
om barnen åt dem fick deras egen tid med barnen en högre kvalité. Johanna, Katja och
Jessika beskriver också hur avlastningen från mat, tvätt, städ och barn ger dem mer
energi till att umgås mer kvalitativt med sina barn. Johanna beskrev det som att när
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hennes familj fick avlastning från varandra uppstod ett ’flow’ i vardagen och livspusslet
upphörde att vara ett pussel när de fick mer kvalité än kvantitet tillsammans:
Ja, alltså det har blivit mycket mer kvalitetstid än innan. Innan var det liksom
bara att överleva dagen: mata dem, duscha dem, liksom bara sysslor. Men nu när
den här barnvakten är här så känner man liksom att man får andas en dag i
veckan. Och då finns det mer energi och ork att hitta på saker med dem. Så det
tycker jag. (Intervju med Katja)
Nej, jag tycker snarare vi… att liksom vi hänger mer kvalitativt nu för helt
plötsligt kan ju jag då inte behöva laga mat för det gör hon, och då helt plötsligt
så har man en timme, som man inte behöver känna stress över vad man borde
göra. Så på så sätt har ju nästan tiden blivit mer kvalitativ, och irritationsläget går
ju ner eftersom man då känner att man inte är så stressad. (Intervju med Jessika)

Roberts (1997) beskriver hur den ideologiska uppdelningen mellan hemmet, med dess
moraliska och andliga funktioner; och den offentliga marknadsmässiga sfären; dikterar
en uppdelning mellan det andliga och det profana hemarbetet. Hemarbetets icke
önskvärda uppgifter behöver separeras både fysiskt och ideologiskt från de moraliska
aspekterna av familjen, för att bibehålla uppdelningen (Roberts, 1997:56). På samma vis
menar jag vi kan förstå hur föräldrarna delar upp omsorgsarbetet med barnen som
kvalitativ (andlig) tid och kvantitativ (profan) tid. Anna förklarade det som att det var
lättare för henne att göra något värdefullt under tre timmar med hennes dotter än om de
umgicks i tio timmar:
Det viktigaste är – om jag ska ha min flicka i tre timmar så är det lättare för mig
att göra nåt, att värdesätta den tiden och göra något värdefullt av den liksom, få
in mer energi, än om jag har tio timmar. (Intervju med Anna)

Annas och de andra föräldrarnas frånvaro från deras barn gjorde tiden tillsammans med
barnen mer exklusiv. Vad de gör tillsammans med sina barn uttryckte majoriteten av
föräldrarna som oväsentligt.
Men jag försöker, jag tror att det enda som spelar roll är att jag inte är stressad.
Vad vi gör sen spelar mindre roll. (Intervju med Anna)

Det är snarare hur ofta som föräldrarna gör något tillsammans med barnen som blir
avgörande för hur de värderar tiden tillsammans med dem. Men också att den tiden som
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läggs på barnen blir kvalitativ, eller andlig, är avgörande. Att inte vara stressad och att
kunna fokusera fullt ut på sitt barn är viktigt. Johanna uttryckte även att kunna vara i
närheten av barnen och att slippa städa under den tiden, som viktig:
Och jag är inte så mycket för att städa under tiden, jag är inte så mycket för att
göra bara samma saker utan jag är gärna med barnen. […] Så om de hoppar
studsmatta så är kanske jag på verandan och vattnar blommor. Så det blir ändå att
man är tillsammans men det kanske inte blir att man leker tillsammans. (Intervju
med Johanna)

Det verkar därmed som att varufieringen av omsorgsarbetet, alltså att flytta ut delar av
det på marknaden, inte har lett till att det monetära värdet av det betalda omsorgsarbetet
höjs. Däremot verkar föräldrarna uppleva sitt eget omsorgsarbete som mer exklusivt och
vi kan förstå det som att ett mervärde – vilket till största del tillfaller föräldrarna –
skapas vilket gör att det emotionella värdet av det obetalda omsorgsarbetet istället höjts.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras uppsatsens centrala slutsatser kopplade till uppsatsens syfte
och problemformulering. Som en viktig inramning av uppsatsens resultat finns den
svenska skattereduktionen rutavdraget. Marknaden för omsorgstjänster i form av
barnpassning struktureras av rutavdraget då företag inom branschen anpassar sina
tjänster så att de blir avdragsgilla. Företagens prissättning av sina barnpassningstjänster
varierar delvis efter kandidaternas ålder, utbildningsnivå och erfarenhet. Men
uppfattningen om vad som är ett ’rimligt pris’ att betala för barnpassning baseras även
på faktorer som arbetets karaktär samt barnvaktens relation till barnet.

Föräldrarna planerade och förberedde exempelvis barnens måltider inför deras
barnpassares arbetspass. Om vi förstår omsorgsarbete som en process bestående av att
uppmärksamma och känna ansvar för barnens behov, tillgodose behoven och läsa av
resultatet av det, kan vi tänka oss att föräldrarna anser sig stå för den emotionella första
delen av processen och att de enbart överlåter den praktiska delen av den till sina
barnpassare. Den praktiska delen anses då vara den enkla, profana delen. Men vi kan
samtidigt tänka oss att små kretslopp av omsorgsarbete sker kontinuerligt under
barnpassarens arbetspass, dock är det enbart den praktiska delen som speglas i det låga
priset. Det finns därmed en viss föreställning som skiljer sig från den faktiska praktiken.
Ålder spelar en avgörande roll i föräldrars resonemang om en ’rimlig lön’ för
barnvakter, inte enbart för dess korrelation med utbildning och erfarenhet, utan snarare
framför allt i en diskussion om vad pengar är värt för ungdomar. 100 kronor kan anses
vara mycket pengar för en ungdom som inte har särskilt stora utgifter i vardagen. Vi kan
förstå det som att betalningen öronmärks som ’fickpengar’ snarare än som en ’lön’.
Omsorgsarbetet kan vi tänka oss i så fall definieras som en form av bisyssla, och inte en
primär inkomst. I de fall som barnvakten är släkt med, eller har en nära relation till
barnet kan omsorgsarbetet betraktas som en tjänst som då förväntas göras mot en
väldigt låg, eller ingen ersättning alls då det emotionella värdet i att få passa barnen, tas
för givet. Även rutavdraget är strukturerat efter principen att släktskap, eller nära
relationer avgör om omsorgsarbetet kan betraktas som en tjänst som köps på marknaden
eller inte, då avdrag inte ges om arbetet utförs inom familjen.
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Vilka egenskaper som föräldrarna värdesatte hos sina barnvakter eller nannies skilde sig
åt. Några av dem uppskattade en välutbildad, pedagogisk person med struktur, andra
ville snarare ha någon som liknande en lekkamrat för deras barn. Men oavsett vilket
förhållningssätt de antog gentemot barnpassaren och dennes omsorgsarbete, påpekade
majoriteten av föräldrarna vikten av relationen som barnvakten eller nannyn byggde
med barnen. Föräldrarna menade att barnpassaren skulle uppskatta att umgås med
barnen, tycka om dem och vilja leka med dem. Att de helt enkelt inte enbart skulle
arbeta för pengarna. Så även om den emotionella dimensionen inte speglas i
föräldrarnas resonemang om priset på tjänsterna, är det en viktig del i vad de
värdesätter med tjänsterna.

Flera av föräldrarna uppgav under intervjuerna att de anlitar barnvakt eller nanny för att
få loss mer tid tillsammans med sin respektive, eller tid till egna aktiviteter. Men som en
bieffekt av avlastningen från barnen ansåg de att tiden tillsammans med deras barn blev
’bättre’. De menade att när kvantiteten av tiden tillsammans med barnen sjönk, höjdes
istället dess kvalité tack vare att de orkade mer och inte behövde utföra vissa av de
tråkiga omsorgssysslorna kopplade till barnen. Barnpassningstjänsternas mervärde i
form av partid, egentid eller kvalitetstid tillföll med andra ord i första hand föräldrarna.
Det emotionella värdet på föräldrarnas egna, obetalda omsorgsarbete verkar i enlighet
med resonemanget om kvalitetstid, höjas medan det monetära värdet av det betalda
omsorgsarbetet förbli oförändrat av varufieringen av omsorgstjänsterna.

Uppsatsens resultat kan sammanfattningsvis sägas ha utvecklat förståelsen för
omsorgsarbete som kretslopp och visat hur kretsloppen, eller delar av dem, osynliggörs.
Detta osynliggörande verkar bidra till att omsorgsarbetet fortsatt förblir lågt betalt.
Resultatet visar även att den emotionella aspekten av omsorgsarbetet också bidrar till att
det människor är beredda att betala för arbetet, är fortsatt lite. Slutligen stödjer detta
resultat vad andra studier har visat – att rut-avdraget inte inneburit att värdet på denna
typen av tjänster har gått upp, utan snarare har gjort det mer accepterat att köpa dem till
ett billigt pris, och att den svarta marknaden inte går att skilja från den vita (jfr.
Gavanas, 2013a; Kvist, 2013).
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7 En ny paradox
Den paradox som uppsatsens syfte var att utforska är den mellan omsorgsarbetets
ovärderlighet när det sker i hemmet, och dess låga monetära värde när det köps och säljs
på marknaden. Som vi såg i inledningen, men även i uppsatsens resultat, kan det låga
monetära värdet både spåras till själva arbetets karaktär, såväl som till utförarens
egenskaper. Men bilden som här har trätt fram stannar inte vid de förklaringarna, utan
visar på en större komplexitet bakom de tankegångar som förs hos föräldrar när de sätter
ett värde på det betalda omsorgsarbetet. Dessutom framträder en ny paradox mellan vad
föräldrarna

anser

sig

betala

för,

och

vad

de

egentligen

värdesätter

i

barnpassningstjänsterna.
När företagen säljer sina tjänster ligger fokus på att lösa familjers ’livspussel’; att
flexibelt anpassa tjänsterna med varje familjs unika behov; att matcha sina
professionella, egenutbildade barnpassare med ’rätt’ familj; och att göra det till ett
attraktivt pris, ofta baserat på barnpassarens ålder och erfarenhet. Även de som köper
omsorgstjänsterna, av både företag och av privatpersoner, verkar sätta barnpassarens
ålder och erfarenhet i centrum för prisbildningen, men också själva arbetets karaktär.
Trots att företagen försöker sälja in en professionell bild av sina tjänster kvarstår delvis
köparnas uppfattning vid att det är ett enkelt arbete som således inte kräver en hög
ersättning.

På sätt och vis är kanske detta ett resultat som skulle kunna ha förutspåtts eftersom det
representerar en sorts normativ uppfattning av omsorgsarbete, och företag uppvärderar
sina tjänster eller produkter genom att på något sätt utmärka dem som exklusiva. Det
intressanta är dock att bilden som framträder av vad föräldrarna å ena sidan menar sig
betala för, och å andra sidan vad de värdesätter i omsorgstjänsten, är två olika saker. De
värdesätter inte i första hand vad barnpassaren gör för sysslor, och inte heller i särskilt
stor utsträckning om barnapassaren har en viss ålder, utbildning eller erfarenhet. Det
som föräldrarna lyfter som viktigt är den relation som barnpassaren bygger tillsammans
med deras barn. Barnpassaren ska vilja spendera tid med barnet, och bry sig om det på
ett personligt plan. Detta emotionella arbete ses dock inte som arbete då det inte är vad
föräldrarna menar sig betala för. De betalar för ett enkelt, okvalificerat arbete vars
värde alltså förblir oförändrat trots varufieringen av det. Genom att inte uppmärksamma
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värdet av det emotionella omsorgsarbetet, utan enbart bygga uppfattningen om dess
monetära värde på omsorgsarbete i praktisk bemärkelse, och på egenskaper hos
omsorgsarbetaren, osynliggörs vad arbetet faktiskt innebär. Resultatet tycks peka mot
att eftersom det är svårt att ”mäta” värdet på icke-producerande emotionellt arbete
uppfattas det inte, och resoneras det inte om, i ekonomiska termer. Det emotionella
arbetet uppfattas kanske därför inte heller som lönearbete ens när det efterfrågas av
barnpassningskonsumenter.

Det finns flera sätt att ta sig an frågor som rör hur värde bestäms på olika varor eller
ting. Att sätta ett pris på något är kanske det sätt vi är mest vana vid att kunna jämföra
värdet på olika ting. För en sådan diskussion finns det så kallade ekonomiska kostnadnytto-analyser som i detta fallet skulle kunna omsätta värdet på omsorg till ett pris. Vad
som i så fall tas med av ekonomerna som gör den typen av analyser skulle också kunna
vara intressant ur ett sociologiskt perspektiv när marknaden för omsorgstjänster står i
fokus. Ett annat sätt att istället bredda uppsatsens resultat på skulle kunna vara genom
att ta med barnpassarnas uppfattningar – hur de definierar sitt arbete och om de anser
sin lön vara rimlig, samt om de ser den som en ’fickpeng’. En annan fråga som kan
ställas är hur barnpassningsbranschen befolkas. I fyra av sex fall i denna uppsats var
barnpassaren en ung tjej med ett svenskklingande namn. Även om andra studier visat att
det ofta är utlandsfödda som blir nanny och att personer med utländsk bakgrund är
överrepresenterade inom exempelvis städbranschen, undrar jag om inte den rena
barnpassningsbranschen kan se annorlunda ut i sin sammansättning.

52

Referenser
Anderson, Bridget (2000). Doing the dirty work?: the global politics of domestic
labour, London: Zed.
Anving, Terese, & Sara Eldén (2016) “Precarious Care Labor: Contradictory Work
Regulations and Practices for Au Pairs in Sweden.” Nordic Journal of
Working Life Studies, vol. 6, no. 4, 2016, pp. 29–48.
Aspers, Patrik (2013). Marknader, Stockholm: Liber AB
Aspers, Patrik & Bengtsson, Petter (2014) ”Marknader” i Azarian, Reza, Daoud, Adel
& Larsson, Bengt (red.) Ekonomisk sociologi – en introduktion,
Stockholm: Liber
Boréus, Kristina (2014) ”Texter i vardag och samhälle” i Ahrne, Göran &
Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.
Bryman, Alan (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3. Stockholm: Liber.
Carbin, Maria, Overud, Johanna & Kvist, Elin (2017) Feminism som lönearbete. Om
den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse, Stockholm:
Leopard förlagv
Caulfield, Laura & Hill, Jane (2014) Criminological Research for Beginners. A
Student’s Guide. London: Routledge
Dalen, Monica (2011) Intervju som metod. Malmö: Gleerups
Dagens Industri (2017) Barnpassare tar nya vägar. Hanna Dunér. URL:
https://weekend.di.se/nyheter/barnpassare-tar-nya-vagar
Ehn, Billy & Öberg, Peter (2013) “Biografisk intervjumetod” i Fangen, Katrine &
Sellerberg, Ann-Mari (red.) Många möjliga metoder, Lund:
Studentlitteratur
Eldén, Sara & Anving, Terese (2016) New Ways of Doing the ‘Good’ and Gender
Equal Family: Parents Employing Nannies and Au Pairs in
Sweden. Sociological Research Online, 21(4), pp.1–13.
England, Paula & Folbre, Nancy (1999) The cost of caring. Annals of the American
Academy of Political and Social Science, 561, pp.39–5
England, Paula, Budig, Michelle & Folbre, Nancy (2002) Wages of virtue: the relative
pay of care work. Social Problems, 49(4), pp.455–473.
Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2014) ’Intervjuer’ i Ahrne, Göran &
Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.
Familjeliv (u.å.) http://www.familjeliv.se/forum
Gavanas, Anna (2013a) ”Svart och vitt i äldres omsogspussel: Hushållstjänster och
privatisering av äldreomsorgen i Stockholm.” Rena hem på smutsiga
villkor?: hushållstjänster, migration och globalisering. Anna Gavanas &
Catharina Calleman (red.) Göteborg: Makadam.
Gavanas, Anna, (2013b) Migrant domestic workers, social network strategies and
informal markets for domestic services in Sweden. Women's Studies
International Forum, 36, p.54.
Gavanas, Anna & Darin Mattsson, Alexander (2011) Bland Rolexklockor och smutsiga
trosor. Om skattereduktion och segmentering på den svenska
hushållstjänstemarknaden. [Elektronisk resurs] Stockholm: Institutet för
framtidsstudier.
Gavanas, Anna (2010) Who cleans the welfarestate?: migration, informalization, social
exclusion and domestic services in Stockholm, Stockholm: Institute for
Futures Studies.
Giddens, Anthony (1997) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den
senmoderna epoken, Göteborg: Dialdos

53

Gubrium, J.F. & Holstein, J.A. (1997) The new language of qualitative method. New
York & Oxford: Oxford University Press
Hammersley, Martin. & Atkinson Paul (2007) Ethnography. Principles in Practice.
Third Edition. Routledge. London.
Hartmann, Heidi (2004). Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism: för
en mer hållbar förening. Genushistoria: en historiografisk exposé. s.17–58
Hermerén, Göran, Gustavsson, Bengt & Pettersson, Bo (2011) God forskningssed,
Stockholm: Vetenskapsrådet.
Hochschild, Arlie R. (2012) The outsourced self. What happens when we pay others to
live our lives for us. New York: Picador
Kvist, Elin & Overud, Johanna (2015) ”From Emancipation through Employment to
Emancipation through Entrepreneurship: An Analysis of the Special
Labour Market Initiatives (BRYT) and Tax Deduction for Domestic
Services (RUT) in Sweden”, Nordic Journal of Working Life Studies,
Volume 5, Number 3, pp. 41-57.
Kvist, Elin (2013) “Inte bara rena hem: om att driva företag och organisera arbete inom
den privata hushållstjänstebranschen”, Rena hem på smutsiga villkor?:
hushållstjänster, migration och globalisering. Anna Gavanas & Catharina
Calleman (red.) Göteborg: Makadam.
Kvist, Elin & Peterson, Elin (2010) “What Has Gender Equality Got to Do with It? An
Analysis of Policy Debates Surrounding Domestic Services in the Welfare
States of Spain and Sweden”. NORA - Nordic Journal of Feminist and
Gender Research, 18(3), pp.185–203.
Lutz, Helma (2011) The new maids: transnational women and the care economy,
London: Zed.
Markham, Annette & Buchanan, Elizabeth (2012) Ethical Decision-Making and
Internet Research:Recommendations from the AoIR Ethics Working
Committee (Version 2.0). URL: https://aoir.org/reports/ethics2.pdf
Marx Karl (2013) Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Första boken, Lund: AZ
förlag
Marx, Karl (2008) ”Den tyska ideologin”, I Människans frigörelse. Ett urval av Karl
Marx skrifter av Sven-Erik Liedman, Göteborg: Daidalos
Miller, Jody & Glassner, Barry (2011). ”The “inside” and the “outside”: Finding realities
in interviews”. in: Silverman, David (ed.), Qualitative Research: Theory,
Method and Practice. London: Sage
Mynanny (u.å) https://mynanny.se/startsida/?gclid=EAIaIQobChMIr8GShoHx2wIVzh0YCh259wA
xEAAYASAAEgJLvvD_BwE
Nannyakuten (u.å.) https://nannyakuten.se/
Nannydirekt (u.å.) http://www.nannydirekt.se/
Nannynu (u.å.) https://nanny.nu/
Petersson, Elin (2013) “Maid in Europe? Hushållsarbetare, jämställdhet och
familjepolitik i Sverige och Spanien.” Rena hem på smutsiga villkor?:
hushållstjänster, migration och globalisering. Anna Gavanas & Catharina
Calleman (red.) Göteborg: Makadam
Platzer, Ellinor, (2007) Från folkhem till karriärhushåll: den nya husliga
arbetsdelningen, Lund: Arkiv.
Rennstam, Jens & Wästerfors, David (2016) Från stoff till studie. Om analysarbete i
kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur.

54

Roberts, Dorothy E. (1997) "Spiritual and Menial Housework" Faculty Scholarship.
1282.
SCB (2018a) Skattereduktion, miljoner kronor efter typ av skattereduktion och år.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE070
1/SkatteredukSpec/chart/chartViewColumn/?rxid=f45f90b6-7345-4877ba25-9b43e6c6e299
SCB (2018b) Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2017.https://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-ocharbetskostnader/lonestrukturstatistik-hela-ekonomin/pong/tabell-ochdiagram/yrken-med-lagst-genomsnittlig-manadslon-2015/
SCB (2016) Företagsenhet - Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter
näringsgren SNI 2007, tabellinnehåll och år.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV01
09__NV0109L/BasfaktaFEngs07/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6
-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
Silverman, David (2014) Interpreting Qualitative Data. Fifth Edition. London: Sage
Skatteverket (2017a) Villkor för rot- och rutavdrag.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2943.html?
pk_vid=aeb4c5cf8363a0ad1530004159f3e6f8#h-Utforaren-far-inte-varanarstaende-till-koparen?
Skatteverket (2017b) Vad räknas som rutarbete?.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2944.html
#h-Barnpassning
Skatteverket (u.å) Rutarbete.
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/ru
tarbeten.106.5c1163881590be297b53de7.html
Shmulyar Gréen, Oksana (2013) ”’För barnens skull’: Kvinnliga migranter från
Östeuropa i EU:s hushållstjänstesektor”. Rena hem på smutsiga villkor?:
hushållstjänster, migration och globalisering. Anna Gavanas & Catharina
Calleman (red.) Göteborg: Makadam
Tronto, Joan C (1998). An ethic of care. Generations (San Francisco, Calif.), 22(3),
pp.15–20.
Zelizer, Viviana A. Rotman (2005) The purchase of intimacy, Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
Zelizer, Viviana A.Rotman (1994) The social meaning of money, New York:
BasicBooks.
Öberg, L. (1999) ’Ett socialdemokratiskt dilemma: Från hembiträdesfråga till pigdebatt’
(A Social Democratic dilemma: From a question of maids to a maid
debate), in Florin C et al (eds). Kvinnor mot kvinnor: Om systerskapets
svårigheter (Women against women: About the difficulties of sisterhood).
Stockholm: Norstedts Förlag, pp. 159-199

55

Bilagor
Bilaga A Intervjuguide
Introduktion
Presentation av intervjuaren. Information om uppsatsen och dess syfte samt om att
deltagandet bygger på de forskningsetiska principerna om frivillighet, konfidentialitet
och nyttjandekravet. Förfrågan om samtycke och om att få spela in intervjun.
Berätta om dig själv och din familj
Bakgrund
Ålder
Utbildning
Yrke
Familj – antal barn, civilstatus
Livssituation
Hur ser din arbetssituation ut?
Vilka tider arbetar du? (övertid, flextid, obekväma arbetstider)
Hur ser en eventuell partners arbetstider ut?
Vad har du och den eventuella partnern för fritidsintressen? Hur mycket tid tar de i
anspråk?
Hur ser familjens uppdelning av hemarbetet ut?
Beskriv en vanlig dag från morgon till kväll.
Om omsorgstjänster
Erfarenheter av barnvakter
Hur kommer det sig att ni anlitar barnvakter/nannies?
Finns det fler familjer i er närhet som också anlitar företag för barnpassning?
Varför har ni valt att anlita via förtag?
Hur många timmar i veckan ungefär brukar ni få hjälp av er barnvakt?
Sen hur lång tid tillbaka har ni anlitat barnvakt?
Om flera olika har anlitats: Hur många? Hur har de skiljt sig åt? Vad har ni varit nöjda
respektive missnöjda med hos era barnvakter?
Vad anser du karaktäriserar en bra barnvakt för era barn?
Barnvaktens arbetsuppgifter
Vilka arbetsuppgifter utför er barnvakt/nanny?
Finns det arbetsuppgifter utöver dessa som er barnvakt skulle kunna göra men som hen
inte utför? Vilka? Varför inte?
Vad tycker du är rimligt att betala för den typen av arbete som er barnvakt utför och
varför?
Hur har RUT-avdraget påverkat ert val att ta hjälp av företag för barnpassning?

Andra hushållstjänster
Anlitar ni någon, eller skulle ni kunna tänka er att anlita någon mer som utför andra
typer av hushållssysslor? Vem? Vilka?

I

Vad tycker du det är rimligt att betala för den typen av tjänster?
- Varför mer/mindre/samma som för barnpassningstjänster?

Om det egna omsorgsarbetet
Om att umgås med familjen
Hur brukar du spendera tid tillsammans med dina barn?
Har tiden du spenderar tillsammans med barnen förändrats sen ni började anlita
barnvakt?
Vad är viktigast för dig att ni gör tillsammans i familjen i vardagen? Varför?
Om värdet av att umgås med familjen
Hur värdesätter du tiden tillsammans med familjen? (Tänker du på den i form
investering i dina barns eller dina behov, eller som fritid och rekreation, eller på något
annat sätt?)
Har värdesättningen av tiden tillsammans med barnen förändrats i samband med att ni
började anlita barnvakt?

II

Bilaga B Informationsdokument

Information om deltagande i magisteruppsats
Att städa, laga mat, diska, tvätta och ta hand om sina barn är några av många sysslor
kopplade till hushållet. Ofta utförs sysslorna av familjemedlemmar, kanske i utbyte
mot en veckopeng, eller helt enkelt utan ersättning. Men många väljer även idag att
vända sig till företag för att få hjälp i hemmet och livspusslet att gå ihop.
Jag söker kontakt med föräldrar i familjer som tar hjälp av företag för att sköta
barnpassning. Syftet är att via intervju undersöka värderingen av hushållsarbete.
Frågorna under intervjun kommer handla om hur Du resonerar om att anlita en
barnvakt. Uppsatsen är i ämnet sociologi på magisternivå och har således ett
allmännyttigt forskningssyfte.
Ditt deltagande är frivilligt och får avbrytas även efter en genomförd intervju. Du som
deltar kommer anonymiseras i den skrivna uppsatsen och även i all behandling av
intervjumaterialet.
Anmäl Ditt deltagande eller ställ fler frågor till mig via e-post: namn@student.lnu.se
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