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Abstract 
 
In this essay, I bring together the Swedish debate concerning tax subsidized household 

services – the so called RUT-deduction – with feminist care ethics, here represented 

mainly by philosopher Virginia Held. 

 

The first and main question asked, is how a care ethical argument against increased 

trade in housework can be formulated. The idea of the relational character of care as 

well as care representing an irreplaceable value, leads to the following argument: An 

increased trade in housework leads to less care and weakened care relations and this 

implies a loss both to individuals and to society. The second question posed, concerns 

the reach of the argument above: both with respect to what kind of housework that can 

reasonably be seen as part of the practice of care as well as within what type of 

relationships  the idea of care practice applies. In this part I conclude that there is no  

ground for drawing a sharp line between housework which is, and housework which is 

not, part of care practice. 

 

The arguments presented are relevant for the discussion about what kind of gender 

equal society we should strive for. If justice is seen as a value superior to care, full time 

paid work for women as well as for men can be seen as a reasonable route towards 

gender equality. If the value of care and of care relations is placed alongside justice, 

other solutions than commodification of housework may be seen as needed. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats låter jag den svenska debatten om skattesubventionering av 

hushållsnära tjänster – RUT-avdraget – möta den feministiska omsorgsetiken, här 

främst företrädd av filosofen Virgina Held. 

 

Uppsatsens första frågeställning gäller hur ett omsorgsetiskt argument mot ökad 

handel med hushållstjänster kan lyda. Utgående från insikten om omsorgens 

relationella karaktär och att det är ett centralt och icke-utbytbart värde, föreslår jag 

följande: En ökad handel med hushållstjänster medför en utveckling mot mindre omsorg 

och försvagade omsorgsrelationer och därmed en förlust för individer och samhälle. 

Uppsatsens andra frågeställning handlar om detta arguments räckvidd: både när det 

gäller vilken typ av sysslor som kan anses utgöra del av omsorgspraxis, och när det 

gäller inom vilken typ av relationer det är relevant att tala om omsorgsarbete. Min 

slutsats är att det inte finns grund för att dra en skarp gräns mellan hushållsarbete med 

respektive utan omsorgsinnehåll.  

 

De argument som presenteras har relevans för frågan om vilket slags jämställt 

samhälle vi bör sträva efter. Om rättvisa ses som ett värde överordnat omsorg, kan 

heltids lönearbete för både kvinnor och män uppfattas som en rimlig väg mot 

jämställdhet. Men om omsorg och omsorgsrelationer förs upp som ett värde jämsides 

rättvisa, blir andra lösningar än varugörande av hemarbete nödvändiga. 
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1. Inledning 
 
För ett par decennier sedan pågick den så kallade "pigdebatten" för fullt här i landet. 

Debatten var hätsk och hade startat efter att den moderata riksdagsledamoten och 

nationalekonomen Ann-Marie Pålsson 1993 presenterat ett förslag om att 

skattesubventionera köp av hushållstjänster (Carbin, Overud och Kvist 2017, kap. 4). 

Pålssons förslag blev lagstiftad verklighet i form av det så kallade "RUT-avdraget" 2007 

och var vid det laget inte längre särskilt kontroversiellt.1 Idag är det partipolitiska och 

utomparlamentariska stödet för ett fortsatt RUT-avdrag brett, men kritik mot 

reformen framförs fortfarande regelbundet. Ofta handlar kritiken om att reformen lett 

till ökade orättvisor i form av förstärkta klyftor mellan klasser och etniska grupper. Det 

finns emellertid också ett tydligt stråk som rör något annat än rättvisa, nämligen en 

förlust av centrala livsvärden när omsorgsarbete i allt högre grad köps som tjänster, 

eller, som Nina Björk formulerat det nyligen: när vi lagt ut "livet på entreprenad" 

(Björk 2017). Målet med uppsatsen är att närmare undersöka denna senare form av 

kritik mot köp av hushållstjänster.  

 

Utgångspunkten är ett feministiskt moralteoretiskt perspektiv som går under 

beteckningen omsorgsetik (Tong & Williams 2016, s. 4-9). Den feministiska 

omsorgsetiken pekar på frånvaron inom traditionell etisk teori av värden och dygder 

som hittills varit kulturellt förknippade med kvinnors liv (ibid.). Den har vuxit fram ur 

ett uttalat intresse för de vanliga relationer som präglas av beroende och ansvarighet, t 

ex mellan föräldrar och barn, och därmed också kommit att problematisera djupt 

uppspårade tankemönster kring autonomi. Frågor om autonomi, beroende och ansvar 

tycks laddade och svårhanterliga i dagens jämställdhetspolitiska debatt, inte minst den 

som rör handel med hushållstjänster. Just därför menar jag att omsorgetiken kan vara 

av värde för denna diskussion.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur omsorgsetiken kan bidra med argument mot 

(ökad) handel med hushållstjänster. Frasen "argument mot (ökad) handel med 

                                                        
1 "RUT" är en akronym för Rengöring, Underhåll, och Tvätt (Carbin, Overud & Kvist 2017, s. 73). 
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hushållstjänster" används för att markera att det i första hand är det moraliskt riktiga i 

den politiska styrningen mot ökad handel med hushållstjänster som står i fokus, 

snarare än individens beslut i det enskilda fallet – även om de två hänger nära samman. 

RUT-bidraget är som sådant en specifik svensk konstruktion, men motsvarande 

konflikter kring hemarbetets och/eller omsorgsarbetets "varugörande" eller 

"marknadifiering" återfinns i flera länder och diskuteras och analyseras också av 

samhällsvetare och filosofer på internationell nivå (Meagher 2002; Green & Lawson 

2011).2 I den omsorgetiska litteratur som jag tagit del av är argumenten mot 

omsorgsarbetets varugörande ganska allmänt hållna och främst inriktade på att värna 

omsorgspraktiker utanför den privata sfären, såsom barnomsorg, utbildning, hälso- 

och sjukvård (Held 2002; 2006).3 I denna uppsats kommer jag att utreda hur det 

omsorgsetiska perspektivet, dess begreppsapparat och värdeteori, kan bidra med mer 

specifika argument mot ökad handel med hushållstjänster. Jag avser att besvara 

följande frågeställningar: Hur lyder (ett) omsorgetiskt baserat argument mot (ökad) 

handel med hushållstjänster? Vilken räckvidd har detta/dessa argument? (Den andra 

frågan, om räckvidd, handlar om huruvida omsorgsetiskt baserade argument är 

relevant för alla typer av hushållstjänster eller om det snarare rör sig om en delmängd 

av sysslor.) Jag avser att visa omsorgsetikens bidrag  i detta sammanhang, främst 

handlar om att tydliggöra de förluster som marknadens expansion in i hemmen leder 

till. Den tes jag kommer att argumentera för är att:  Ökad handel med hushållstjänster 

leder till minskad omsorg och till försvagade omsorgsrelationer, vilket innebär förlust av 

icke utbytbara värden. 

 
I nästa avsnitt kommer jag att ge en kort översikt över de argument som ofta framförts 

mot köp av hushållstjänster, både internationellt och i Sverige. Därefter beskriver jag 

omsorgsetiken, med fokus på en teoretiker, Virginia Held, som relativt nyligen 

presenterat en sammanhållen omsorgsetisk teori. Efter dessa båda avsnitt av 

bakgrundskaraktär följer uppsatsens utredande del. Först och främst visar jag hur 

omsorgsetiken kan tydliggöra vad som går förlorat med en utveckling mot ökad handel 

                                                        
2 I denna vidare diskussion om omsorgens varugörande ("commodification of care") diskuteras  
framväxten av en marknad för hushållstjänster som ett led i en bredare ideologisk och ekonomisk-
politisk utveckling som också innefattar nedskuren offentlig sektor och osäkrare 
anställningsförhållanden (Green & Lawson 2011; Carbin, Overud & Kvist 2017, s. 65-68). 
3 Held skriver (2002, s. 31) "Those defending an ethic of care have successfully shown why it should be 
seen as applicable to political and social life, and not limited to the "private" sphere of family and 
friendship where the deficiencies of traditional moral theories are perhaps easiest to see."  
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med hushållstjänster – varför vi bör värna omsorgsrelationer – därefter söker jag reda 

ut om och hur gränser kan dras mellan omsorgsarbete, vilket bör värnas, och annat 

arbete. I sista avsnittet sammanfattar jag och drar slutsatser av de argument jag 

diskuterat.  

2. Centrala argument mot (ökad) handel med hushållstjänster  
 
I en artikel med titeln "Is It Wrong To Pay For Housework?" sammanfattar Gabrielle 

Meagher (2002) diskursen om hemarbetets varugörande och urskiljer tre principiellt 

olika påståenden som varit viktiga i  argumentationen mot köp av hushållsarbete. Det 

första är att de som utför betalt hushållsarbete utsätts för unikt exploaterande 

anställningsförhållanden. Orsaken är enligt kritikerna att denna form av anställning 

kombinerar en strukturellt ojämlik relation med otydliga gränser, både med avseende 

på arbetets omfattning och med avseende på relationens karaktär: i och med att 

arbetet sker i arbetsgivarens hem, hens privata sfär, blir formellt avtalade roller och 

gränser svårare att etablera och upprätthålla (ibid., s. 55-56). Det andra påståendet 

gäller arbetets karaktär av egenvård ("self-maintenance"). I och med att detta arbete är 

sådant som vuxna utan funktionsnedsättning enkelt kan göra själva, så innebär köp av 

sådana tjänster att vi betalar för att höja vår sociala status och för att få njuta av att bli 

betjänade. Det tredje kritiska påståendet är att vi, genom att betala för hushållsarbete, 

gynnar marknadens destruktiva intrång i privatlivet. Här är problemet inte exploatering 

av den som utför arbetet, utan skada för den som köper tjänsten; om vi i allt högre grad 

betalar andra för att underhålla våra kroppar och hem riskerar vi att förlora förmågan 

och kunskapen att göra detta, liksom vi förlorar tillfällen att dela med oss av oss själva 

utan beräkning och egenintresse (ibid. s. 59).  

 

För vart och ett av dessa påståenden prövar Meagher i vilken mån de är principiellt 

giltiga och därmed kan fungera som stöd för att förkasta köp av hemarbete på moralisk 

grund. I samtliga fall finner hon exempel på undantag eller omständigheter som leder 

till ett negativt svar. Så menar hon t ex att om hushållstjänster utförs av (större) firmor 

och på tider när köparna inte är hemma, så kan avtal och genomförande utformas med 

tydliga gränser med avseende på innehåll och roller/relationer (påstående 1). En 

sådan utveckling mot professionalisering kan också förändra och kanske helt avlägsna 
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det stigma som omgärdar arbete innefattande grundläggande egenvård av andra vuxna 

(påstående 2). Det sista påståendet – om marknadens intrång i privatlivet – erkänner 

Meagher som viktigt, men hon ifrågasätter giltigheten av en gränsdragning mellan 

privat och offentligt rum i sammanhanget. Som stöd nämner hon ett scenario där 

människor betalar för städning för att få mer tid att umgås med sina barn eller ta hand 

om sina föräldrar.  

.. although powerful at the "macro level", the arguments rely on distinctions, 
in particular a distinction between instrumental and noninstrumental or 
caring motivations and actions, that do not map closely enough on to the 
division between  the market and private life to justify proscription of 
commodifying tasks like domestic cleaning (Meagher 2002, s. 60) 

 

Ett moraliskt förkastande av köp av hushållstjänster är alltså, enligt Meagher, fel väg 

att gå för att värna icke-instrumentellt utbyte.  Hennes övergripande slutsats blir att vi 

istället för att kämpa mot köp av hushållstjänster bör lägga kraft på att kämpa för 

rättvisa förhållanden för kvinnor på arbetsmarknaden (ibid., s. 61-63). 

 

De tre argument som Meagher urskiljer återfinns alla i den svenska debatten om 

avdrag på hushållsarbete. Efter att idén först lanserats av Ann-Marie Pålsson under 

Almedalsveckan 1993 bröt den mångåriga så kallade "pigdebatten" ut – fackliga 

företrädare och många andra såg Pålssons förslag som en återgång till ett samhälle där 

de välbeställda hade tjänstefolk (Carbin, Overud & Kvist 2017, kap. 4). Argumenten 

som framfördes mot förslaget handlade alltså om farhågor för en återgång till ett 

system som exploaterar människor med utsatt position i samhället, både genom att 

arbetet skulle ske inom andras privata sfär och att de sysslor det gällde hade 

karaktären av egenvård ("ta hand om andras skit"), med andra ord Meaghers första 

och andra påstående ovan.   

 

Men Pålsson hade lanserat sin idé som "seklets största jämlikhetsreform sedan 

kvinnlig rösträtt" (Carbin, Overud & Kvist 2017, s. 65). Genom att betala andra för 

hushållsarbete skulle kvinnor till sist slippa dubbelarbeta och/eller kunna börja jobba 

heltid och på så vis öka sina karriärmöjligheter. Detta var också skälet till att många 

feminister var positiva till förslaget. Frågan delade dock feminister i två läger, där 

motståndarna menade att reformen skulle innebära en reträtt. Genom att acceptera 

mäns lägre delaktighet i hemarbetet och överlåta det åt kvinnor ur lägre 
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samhällsklasser förstärks snarare än minskar ojämlikheten (ibid., s. 66). En konflikt 

mellan två olika föreställningar om vad jämlikhet är och om vägen till ett (mer) jämlikt 

samhälle, blev med andra ord tydlig i denna debatt, där ena sidan avgick med seger i 

och med att reformen så småningom genomfördes – under beteckningen "RUT"– av en 

borgerlig regering 2007.4 

 

Men debatten är inte helt död. Och även i det svenska sammanhanget handlar den om 

mer än rättvisa. I samband med 10-årsdagen av RUT-reformens genomförande, 

sommaren 2017, publicerade Dagens Nyheter en krönika av Nina Björk där hon med 

titeln ”När Sverige la ut livet på entreprenad” kritiserar rutreformen och den 

människo- och samhällssyn som hon menar att den är ett uttryck för (Björk 2017). Hon 

skriver bland annat att vi bör städa och tvätta själva för att dessa sysslor är 

”ofrånkomliga delar av det mänskliga livet. För att de är ett slags livets bas”. Och vi bör 

lära våra egna barn att cykla – inte för att vi är duktigast på att lära ut cykling utan för 

att vi ”ingår i en unik relation till just dessa barn”. Björk skriver om vad hon menar det 

är att vara människa och att bli förälder och pekar på en stark konflikt mellan detta 

vårt människovarande och vårt sätt att organisera samhället inklusive gängse sätt att 

tänka på jämställdhet. Detta är ett återkommande tema i Björks texter och hon har 

flera gånger påpekat att det för henne inte handlar om att göra avkall på 

jämställdheten, utan om vilken sorts jämställt samhälle vi vill ha. I ett replikskifte med 

KD:s Maria Larsson i Dagens Nyheter 2005, skriver Björk: 

..jag vill att både kvinnor och män ska börja leva andra liv. Liv där vi säger nej 
till ett arbete som omfattar så stora delar av våra dagar att det blir det enda 
vi hinner med. Liv där vi stiger av konsumtionshetsen och säger: Nej, vi 
behöver inte köpa någon ny täckjacka i år. Liv där vi säger att det viktigaste vi 
kan ge små nya människor är tid, tid och tid. (Björk 2005) 

 

Det finns en tydlig koppling mellan Björks vädjan till oss om att vi skall börja "leva 

andra liv" och Meaghers tal om förlorade möjligheter till icke-instrumentellt utbyte, 

men det är också tydligt att de värderar detta argument olika i relation till frågan om 

köp av hushållstjänster. Medan Björk låter detta "andra liv" bli en huvudsak försvinner 

det i  Meaghers fall i hennes övergripande resonemang om rättvisa på 

                                                        
4 Carbin, Overud och Kvist beskriver utvecklingen från mitten av 1990-talet fram till idag: "..hur 
förslaget övergått från att vara centrum för en infekterad debatt, till att idag framstå som relativt 
okontroversiellt" (2017, s. 66-67) 
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arbetsmarknaden (Meagher 2002, s. 61-63).  Kan omsorgetiken hjälpa oss förstå denna 

skillnad i värdering av det som går förlorat när hemarbete köps och säljs i allt högre 

grad? 

 

3. Det omsorgsetiska perspektivet  
 

3.1 Tidiga formuleringar  
I artikeln om feministisk etik i Stanford Encyclopedia of Philosophy beskrivs 

omsorgsetiken som en del i en bredare feministisk tanketradition som utmanat 

grundläggande ontologiska antaganden inom den traditionella moralfilosofin (Tong & 

Williams 2016, s. 4-9).5 Bland annat har de feministiska moralfilosoferna ifrågasatt 

rimligheten i att betrakta ett oberoende subjekt som resonerar sig fram till 

universaliserbara lagar, som målet för moralisk utveckling. Redan feministiska 

filosofer verksamma under 1700- och 1800-talen pekade ut alternativa ideal, såsom att 

se ett socialt sammanlänkat subjekt som målet för moralisk utveckling (ibid. s. 4). I 

början av 1980-talet publicerades så några arbeten som kom att bli startpunkter för 

mer systematiskt omsorgsetiskt tänkande (Held 2006, s. 26). Bland de viktigaste6 var 

uppsatsen "Maternal Thinking" där Sara Ruddick beskrev det tänkande, det särskilda 

sätt att begreppsliggöra, ordna och värdera, som växer fram ur mödrars 

omsorgspraxis7 (eng: "maternal practices") (1980, s. 359). Liksom annan 

kunskapsgenererande praxis organiseras mödrars omsorgspraxis av specifika 

intressen (Ruddick drar flera gånger hisnande paralleller till vetenskapen), i detta fall 

för barnet/barnens bevarande, växt och godtagbarhet.8  I synnerhet de två första av 

dessa kunskapsintressen – att skydda/bevara och gynna växten av en människa i möte 

                                                        
5 De hänvisningar till "traditionell moralfilosofi" som görs i detta kapitel  speglar det sätt som de 
refererade texterna (Held, Gilligan, Benhabib etc. ) skriver om detta. Vad som avses är i första hand de 
traditioner som dominerat västerländsk moralfilosofi under lång tid, nämligen deontologisk samt 
konsekventialistisk etik. 
6 Andra arbeten av stor betydelse för omsorgetikens tidiga utveckling var Nel Noddings Caring (1984), 
samt ett par feministiskt inriktade moralfilosofiska antologier: Women and Moral Theory (1987),  
redigerade av Eva Kittay och Diana Meyers, samt Science, Morality and Feminist Theory (1987), redigerad 
av Marsha Hanen och Kai Nielsen (Held 2006, s. 28). 
7 Ulla Holm (1993) använder i sin avhandling de närbesläktade begreppen "modrande" och "praxis".  
8 Eng: "preservation", "growth", "acceptability". 
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med en oförutsägbar omvärld – leder enligt Ruddick till träning i komplexa förmågor 

och dygder, framförallt  uppmärksam kärlek (ibid., s. 357-359).  

 

1982 publicerade så Carol Gilligan In a Different Voice. Boken kan läsas som en 

feministisk kritik av hur dominerande utvecklingspsykologiska teorier oreflekterat 

byggt på en manlig norm och manliga erfarenheter (Gilligan 1982, s. 18, Gilligan 2011, 

s. 15-17). På grundval av egna intervjustudier med flickor, pojkar, kvinnor och män 

visade Gilligan att det, vid sidan av konventionella moraliska perspektiv med frågan 

om rättvisa i fokus, finns ett annat, jämbördigt moraliskt tänkesätt med fokus på 

omsorg. Till skillnad från de traditionella moralfilosofiska perspektivens betoning av 

opartiskhet och universaliserbara lagar, var Gilligans omsorgsetik kontextuell och 

relationell till sin karaktär. Det har därför varit långt ifrån självklart hur ett teoretiskt 

ramverk eller en begreppsapparat för teorin skulle kunna se ut (Robinson 1997, s. 

120). Tre kvaliteter9 brukar dock urskiljas som teorins substantiella kärna. Dessa är: 

uppmärksamhet, ansvar och responsivitet (ibid. s. 121).10  

 

Sedan 80-talet har intresset för det omsorgsetiska perspektivet vuxit och några 

företrädare, framförallt Nel Noddings och Virginia Held, har presenterat mer 

utarbetade förslag (Held 2006). Omsorgsetiken har kritiserats av filosofer som ser den 

som marginell eller irrelevant i relation till centrala etiska frågor om rättvisa, 

rättigheter och/eller nytta (Tong & Williams 2016, s. 5), men också av feministiska 

filosofer som menar att den starka kopplingen mellan omsorg och kvinnors praxis, 

tänkande och moral kan vara etiskt och politiskt problematiskt, genom att den 

förstärker snarare än motverkar kvinnors underordning och marginalisering i 

samhället (ibid., s. 6). Denna senare typ av kritik bygger enligt Held i hög grad på att 

man tagit fasta på en del tidiga formuleringar av det omsorgsetiska perspektivet, 

snarare än att se till hur det formulerats under 90- och 00-talen (Held 2006). Både 

Gilligan och Held är mycket tydliga i sin betoning av omsorg som en allmänmänsklig 

angelägenhet, snarare än något knutet till en kvinnlig essens (se vidare avsnitt 3.4 

nedan). 

                                                        
9 Robinson använder termen "elements", m a o beståndsdelar. I den fortsatta texten framgår att hon ser 
dessa som attribut tillhörande en praktik. 
10 Eng: ”attentiveness", "responsibility", "responsiveness”. 
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Jag kommer i första hand att använda det omsorgsetiska ramverk som Virginia Held 

presenterar i sin bok The Ethics of Care: Personal, Political and Global från 2006. Detta 

för att Held idag är en av de främsta företrädarna för omsorgsetiken (Tong & Williams 

2016, s. 8-9) men också för att boken utgör ett relativt aktuellt förslag till ett helhetligt 

moraliskt perspektiv. 

3.2 Virginia Helds The Ethics of Care  
Även om Held inte explicit skriver om omsorgsetiken som en teori, ger hennes 

genomgång av egenskaper som förenar de flesta av de olika versioner av omsorgetiken 

ändå intrycket av ett sammanhållet teoretiskt perspektiv (2006, s. 9-13). Det som följer 

är en kort sammanfattning av detta.  

 

För det första är fokus i omsorgsetiken den tydliga moraliska kraft som kommer ur 

eller finns i ansvaret för att ge akt på och tillgodose behov hos de särskilda andra11 som 

är beroende av vår omsorg. Utgångspunkten är att icke självvalda relationer av 

beroende, t ex mellan ett litet barn och en förälder, är grundläggande för mänskligt liv 

och mänskliga samhällen.  Det moraliska innehållet i detta ansvar för "beroende andra" 

handlar om att agera så att dessa människors växt och blomstring gynnas.  

 

För det andra ser omsorgsetiken känslor som något som kan bidra på ett positivt sätt, 

och som en faktiskt också behöver, i processen att förstå vad ett moraliskt riktigt 

tillvägagångssätt skulle vara. Detta gäller inte alla känslor och det handlar heller inte 

om att man ser känslor som säkra moraliska vägvisare – även medkänsla kan ju leda 

helt fel  t ex i relationen mellan ett barn och en kontrollerande och överbeskyddande 

förälder. Omsorgsetiks roll är att bidra med att se, granska och utvärdera känslornas 

roll i omsorgsrelationer, bland annat genom att framhålla kvaliteter som är 

utmärkande för goda omsorgsrelationer.  

 

För det tredje är omsorgsetiken kontextuell. Här finns ett ideal för kunskapsproduktion 

som skiljer sig från traditionella etiska teorier på så vis att det inte bara är generella, 

abstrakta och universaliserbara lagar eller principer syftande till opartiskhet som 

                                                        
11 Eng: "particular others" 
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utgör målet för verksamheten. De krav på ansvarstagande och moraliska övervägande 

som kommer med verkliga relationer till särskilda andra bör inte förläggas utanför den 

moralfilosofiska diskussionen utan istället vara en central del av denna. En central 

uppgift för moralfilosofin bör med andra ord vara att bidra med vägledning  för hur vi 

kan tänka och agera i relation till de som står oss nära, snarare än betrakta sådana 

relationer som undantag från generella principer.  

 

För det fjärde utmanar omsorgsetiken den traditionella föreställningen om gränsen 

mellan det privata och det offentliga. Genom att moralfilosofin hittills i första hand 

ägnat sig åt att söka klarlägga vad som bör gälla mellan jämlika, autonoma individer 

som frivilligt kan ingå avtal med varandra, har inte bara allt det som händer inom 

samhällets "privata" rum förbisetts – dessutom har alla de relationer av ojämlikhet och 

beroende som präglar stora delar av samhället också utanför hemmen, inte ägnats 

tillräcklig uppmärksamhet. Annorlunda uttryckt menar omsorgsetiker att det faktum 

att relationer präglade av ojämlikhet och beroende är verkliga – ja, i själva verket 

befinner vi oss i sådana relationer under större delen av, eller hela, våra liv – innebär 

att moralfilosofin bör ägna möda åt att ge vägledning för hur vi bör leva i och 

utveckla/förändra sådana relationer.  

 

Helds femte och sista punkt handlar om omsorgsetikens relationella förståelse av 

personer. I nästa avsnitt utvecklas detta i form av omsorgetikens kritik av den liberala 

individualismen. 

 

3.3 Kritik av den liberala individualismen  
Omsorgsetikens relationella förståelsen av vad en person är, utmanar enligt många 

feministiska tänkare hittills dominerande föreställningar om individens varande i 

världen (Benhabib 2008; Gilligan 2011; Held 2009). Särskilt gäller detta antaganden 

om det slags autonomi som traditionellt setts som målet för den psykosociala och 

moraliska utvecklingen, samt om vägen dit. Enligt Benhabib (2008) grundar sig den 

sedan länge dominerande moralfilosofiska traditionen, med fokus på rättvisa och med 

moralisk autonomi som ideal, på en föreställning, med ursprung i upplysningstiden, om 

människans ”naturtillstånd” som ett tillstånd av relationslöshet. I sin extrema form 
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beskrivs människan som en svamp framsprungen ur jorden, synbarligen helt utan 

relationer till andra (Hobbes, citerad i Benhabib, 2008, s. 483).  

 
This imaginary universe of early moral and political theory has had an 
amazing hold upon the modern consciousness. From Freud to Piaget, the 
relationship to the brother is viewed as the humanizing experience that 
teaches us to become social, responsible adults. As a result of the hold of 
this metaphor upon our imagination, we have also come to inherit a 
number of philosophical prejudices. For Rawls and Kohlberg, as well, the 
autonomous self is disembedded and disembodied; moral impartiality is 
learning to recognize the claims of the other who is just like oneself; 
fairness is public justice; a public system of rights and duties is the best 
way to arbitrate conflict, to distribute rewards and to establish claims.  
 Yet this is a strange world: it is one in which individuals are grown up 
before they have been born; in which boys are men before they have been 
children; a world in which neither mother, nor sister, nor wife exists. (Ibid. 
s. 484) 

 
Held menar att dominerande moralfilosofiska teoriers föreställning om  

personer som oberoende individer, från början utvecklats för liberal politisk och 

ekonomisk teori och alltså importerats till moralfilosofin därifrån (2006, s. 13). Vidare 

menar hon att den omsorgsetiska kritiken av denna föreställning både riktar sig mot 

det faktum att den är felaktig – det är ett ovedersägligt faktum att vi föds in i relationer 

av beroende och ojämlikhet – och mot det etiska ideal den representerar (ibid., s. 14). 

Det senare uppfattas som torftigt då det helt bortser från de relationer till särskilda 

andra som enligt omsorgsetikerna är av stort moraliskt värde. Kritiken innebär dock 

inte att omsorgetiker avfärdar värdet av autonomi, snarare att man vill utveckla ett 

autonomibegrepp som utgår från personen som relationell: vem du än är, existerar du i 

ett socialt sammanhang och graden av autonomi du besitter hänger samman med hur 

dina relationer till andra människor sett ut och ser ut, liksom med de omständigheter i 

övrigt som du befinner dig i. Det omsorgsetiska perspektivet uppmanar oss att ta de 

materiella, psykologiska och sociala förutsättningarna för autonomi på allvar, snarare 

än att ignorera dem (Held 2006, s. 84).  

 

Omsorgsetikens område är alltså det relationella. Medan traditionella etiska teorier 

tenderat att tolka moraliska problem som en konflikt mellan egoistiska individer å ena 

sidan och mänskligheten (representerad som universella moralprinciper) å den andra, 

fokuserar omsorgsetiken på det omfattande och vardagliga fält som ligger mellan dessa 
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ytterligheter, nämligen konkreta omsorgsrelationer där intressen kan sammanfalla 

och/eller stå i konflikt (Held 2006, s. 12). 

3.4 Relationen mellan omsorg och rättvisa  
Den omsorgsetiska kritiken av traditionellt moralfilosofiskt tänkande handlar i första 

hand om den senares anspråk. Det är föreställningen att moralfilosofins främsta eller 

enda uppgift är att formulera abstrakta lagar som  beskriver relationen till den 

generaliserbara andre, som kritiseras, alltså inte tanken att sådana lagar har moralisk 

relevans överhuvudtaget. Omsorgsetikerna vill med andra ord inte ersätta ett 

perspektiv med ett annat, utan snarare visa på den moraliska tyngden och värdet av 

våra omsorgsrelationer, vid sidan av andra typer av relationer.  

 

Frågan är då hur en kan och bör förstå relationen mellan ett omsorgetiskt perspektiv 

och de traditionella moralfilosofiska perspektiven med rättvisa, jämlikhet och 

individers rättigheter i fokus? Här skiljer sig i viss mån olika omsorgsetiska tänkare åt. 

Carol Gilligan beskriver relationen mellan omsorgs- och rättviseetik som den mellan 

två jämbördiga perspektiv vilka båda representerar grundläggande existentiella 

angelägenheter i alla människors liv – även om det ena historiskt har knutits till 

gruppen kvinnor och det andra till män (1982, s. 62-63). Medan Gilligan 

problematiserar möjligheterna till integration mellan de båda perspektiven (Gilligan 

2008, s. 475) ser Held detta som nödvändigt, bland annat för att omsorg och rättvisa 

som värden i praktiken inte går att hålla helt och hållet isär (2006, s. 16). En sådan 

integration bör dock inte gå för långt. Omsorg och rättvisa som grundläggande värden 

bör inte sammanblandas; båda är närvarande och relevanta i allt samhällsliv men vi 

kan se att de har eller bör ha olika prioritet i olika sammanhang (ibid. s. 17): 

My own suggestions for integrating care and justice are to keep these 
concepts conceptually distinct and to delineate the domains in which they 
should have priority. In the realm of law, for instance, justice and the 
assurance of rights should have priority, although the humane 
considerations of care should not be absent. In the realm of the family and 
among friends, priority should be given to expansive care, though the basic 
requirements of justice surely should also be met. But these are the clearest 
cases; other will combine moral urgencies (Held 2006, s. 17). 

 

I sin fortsatta argumentation lutar hon åt att omsorg är det mest grundläggande värdet 

av det två (Held 2006, s. 17). För detta talar både omsorgsrelationernas fundamentala 
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roll i människors personliga erfarenhet, liksom deras roll för bildandet av större 

samhällsgemenskaper: 

It seems to me that it is on the grounds of care rather than justice that we 
can identify with others enough to form a political entity, and develop civil 
society. Relations of care seem to me wider and deeper than relations of 
justice. (Held 2006, s. 41) 

 

Held menar alltså att ett omsorgsetiskt perspektiv bland annat kan användas för att 

identifiera lämpliga gränser för marknaden. Hon påpekar att detta 

gränsdragningsarbete framförallt gäller arenor utanför de privata rummen, eftersom 

privathushåll oftast betraktas som omsorgens självklara domäner (Held 2006, s. 119). 

Men den politiska utvecklingen under de senaste decennierna och RUT-reformen som 

en del av denna, utmanar kanske också omsorgens självklara företräde i människors 

privata hem. Genom att låta omsorgetiken och RUT-reformen mötas i denna uppsats, 

kan den ses som en del av det omsorgsetiska gränsdragningsprojekt mot marknadens 

expansion, som Held skisserat. 

 

3.5 Vad uttalar sig omsorgsetiken om?  
Det faktum att det omsorgsetiska perspektivet ifrågasätter dominerande antaganden 

om vad en person är, innebär bland annat att det inte i första hand är svaren på 

klassiska moralfilosofiska dilemman som blir annorlunda utifrån ett omsorgsetiskt 

perspektiv, utan snarare att de frågor och de dilemman som man ängar sig åt att förstå, 

är andra: Vad är rätt att göra givet den här specifika situationen och i relation till just 

denna människa med just dessa behov och förutsättningar? Carol Gilligan har 

formulerat detta i termer av att omsorgsetiken handlar om att växla seende, så att det 

som tidigare varit bakgrund träder fram som den meningsfulla gestalten (2008, s. 475).  

 

Detta innebär dock inte att omsorgsetiken är tyst när det gäller frågor av mer 

övergripande slag. Att dess område är det relationella innebär dels att den pekar på 

vilka kvaliteter hos relationer till specifika andra som gynnar bevarande och växt (såväl 

hos den beroende parten, som hos båda), såsom uppmärksamhet, ansvar och 

responsivitet (Ruddick 1980, se avsnitt 3.1). Det innebär också att den pekar på (det 

större) värdet av sådana relationer jämfört med andra typer av relationer (t ex 
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relationer mellan förment jämlika som ingår ett formellt avtal om att köpa respektive 

sälja en tjänst).  

 

Jag kommer att ägna uppsatsens följande två avsnitt åt vilka konsekvenser detta 

perspektiv får för synen på handel med hushållstjänster. I avsnitt 4 kommer jag att mer 

noggrant redogöra för det tydligaste omsorgsetiska argumentet mot marknadens 

(fortsatta) expansion in i hushållen – det som rör omsorg om beroende närstående. 

Avsnitt 5 ägnas sedan åt två gränsdragningsfrågor: vilken typ av arbete  respektive 

vilka relationer som bör/kan anses ingå i omsorg som praxis. 

 

4. Ett omsorgsetiskt argument mot (ökad) handel med 
hushållstjänster 
 

4.1 Omsorg som praxis 
I den omsorgetiska diskussionen har det funnits en spänning mellan förståelsen av 

omsorg som handling – ett arbete eller en uppsättning handlingar som har till syfte att 

skydda och bevara en annan människa och gynna dess växt  – och omsorg som känsla 

eller motiv (Held 2006, s. 29-36).12 Distinktionen har bäring på den potentiella 

konflikten mellan ett omsorgsetisk perspektiv och den feministiska rörelsens 

emancipatoriska projekt (se avsnitt 3.1), på så vis att vilken av dessa två som betonas – 

arbetet eller känslan – kan avgöra ifall en ser den omsorgsgivande som utbytbar och i 

vilken mån omhändertagande utanför de privata rummen och relationerna  uppfattas 

som omsorg.13 

 

Virginia Held söker med hjälp av begreppet omsorg som praxis14 överbrygga denna 

distinktion.  Omsorg som praxis inkluderar det konkreta omsorgsgivande arbetet 

liksom de normer som utvecklas i anslutning till de konkreta handlingarna (Held 2006, 

                                                        
12 Distinktionen kan eventuellt vara viktigare på engelska, eftersom "care" oftare än "omsorg" används 
för att beteckna hur man relaterar känslomässigt till någon. 
13 Held formulerar sig inte i dessa termer; det är min egen slutsats av hennes genomgång av olika 
positioner vad gäller omsorg som arbete och/eller känsla, inte minst hennes diskussion av Dietmut 
Bubecks arbete (Held 2006, s. 29-36). 
14 Jag har valt att översätta Helds "care as practice" med "omsorg som praxis" eftersom jag uppfattar att 
detta är den närmaste svenska motsvarigheten. Valet bygger på Nationalencyklopedins artiklar om de 
båda begreppen "praktik" respektive "praxis" på svenska. (Nationalencyklopedin 2018) 
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s. 36). Dessa normer handlar om hur effektivt omsorgsarbetet uppfyller de behov som 

finns hos omsorgstagaren, men också om de motiv som driver omsorgsarbetet: Att 

skapa och upprätthålla goda omsorgsrelationer är på en och samma gång medlet för 

behovstillfredsställelse och gynnsam utveckling och målet för omsorgsarbetet (ibid.). 

Detta påstående pekar ut vad jag menar är de två starkaste och mest grundläggande 

omsorgetiska argumenten mot köp av hushållstjänster: att omsorg är relationell samt 

att omsorg utgör ett centralt värde. Dessa båda argument behandlas i var sitt avsnitt i 

det följande. 

4.2 Omsorg är relationell 
Till att börja med vill jag fundera över Helds val att tala om goda omsorgsrelationer: 

Care must concern itself with the effectiveness of its efforts to meet needs, 
but also with the motives with which care is provided. It seeks good caring 
relations (Held 2006, s. 36, min kursivering). 
 

Vad hon tycks säga är att omsorg – i den omsorgsetiska betydelsen – förutom att 

bevara och gynna växten hos den person som är mottagare av omsorgen, skapar och 

upprätthåller goda relationer mellan den som utför och den som blir hjälpt av de 

konkreta handlingar som inbegrips. Det finns, om man så vill, ett inbyggt kvalitetskrav i 

omsorgsbegreppet; om handlingarna inte (också) syftar till en god relation är det något 

annat än omsorg. Om jag bäddar rent hos en sjuk person för att, och bara för att, det 

står i min arbetsbeskrivning som jag måste uppfylla för att få min lön – så är detta inte 

omsorg. Och omvänt tycks gälla att den som ser till att det blir renbäddat hos den sjuke 

– genom att betala eller tvinga någon annan att göra det men själv inte deltar aktivt – 

inte heller, åtminstone inte med just denna handling, utövar omsorg. Ett barn som 

nästan helt och hållet tas om hand och uppfostras av en ställföreträdande förälder (en 

amma eller barnskötare) får inte en bättre relation till sina biologiska föräldrar genom 

vetskapen att dessa gett sin ställföreträdare lön. Självklart kan en god omsorgsrelation 

utvecklas mellan den ställföreträdande föräldern och barnet om den förre vill och kan 

genomföra det praktiska arbetet med detta för ögonen. Om ansträngningar för att 

hjälpa någon annan skall påverka relationen till denna andra i positiv riktning, krävs 

med andra ord konkret, aktiv medverkan över tid. En konsekvens av resonemanget 

ovan är att omsorgsarbetet – de konkreta omsorgshandlingarna – inte går att skilja ut 

från relationerna.  
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Men vad är det då som i detta sammanhang åsyftas med en god relation? De kvaliteter 

som omsorgsetiken framhåller som centrala är, som nämnts tidigare: uppmärksamhet, 

ansvar och responsivitet. Låt oss undersöka dessa begrepp lite närmare. 

Uppmärksamhet är en kvalitet som på ett vis handlar om här och nu; det handlar om i 

vilken grad en person i stunden öppnar sig för de signaler om behov och önskemål som 

en omsorgstagande part kommunicerar. Samtidigt är förmågan att se och tolka dessa 

tecken och signaler i mycket hög grad avhängig kunskap om den person som en har 

omsorg om.  Detsamma menar jag gäller responsiviteten. Förmågan och villigheten att 

svara på en annans signaler om behov av hjälp och stöd på ett adekvat sätt kan variera 

från person till person och mellan olika tillfällen. Oavsett detta, hänger kvaliteten på de 

svar en kan ge i hög grad samman med vilken kunskap en har om den andre/varandra 

och sådan kunskap utvecklas och fördjupas över tid.15 

 

Vad gäller då för kvaliteten ansvar?  Att vara moraliskt ansvarig för någonting 

definieras i Stanford Encyclopedia of Philosophy i termer av att en kan klandras eller 

berömmas för vad en gjort i relation till det en är ansvarig för (Eshleman 2016).  

 

Thus, to be morally responsible for something, say an action, is to be worthy 
of a particular kind of reaction—praise, blame, or something akin to these—
for having performed it (ibid. s. 1) 

 

Citatet ovan innehåller något intressant: i den första delen av definitionen hålls det helt 

öppet vad det är för något som en person skulle kunna vara ansvarig för och en 

handling ("an action") presenteras som ett exempel på vad detta något skulle kunna 

vara.  Men den sista delen av definitionen har exemplet en handling blivit huvudsaken. 

Det är ju just handlingar som kan utföras ("having performed it"). Denna partiskhet till 

förmån för handlingar präglar i själva verket hela inledningen av denna artikel. 

Öppningsmeningen, liksom det exempel som följer – vad en gör eller undlåter att göra, 

om en anländer till en plats där en allvarlig trafikolycka nyss skett  – utgår från att det 

är i tid och rum urskiljbara handlingar som man kan vara eller inte vara moraliskt 

ansvarig för. Senare nämns handlingar, försummelser, konsekvenser, karaktärsdrag 

                                                        
15 Betoning på kunskap om och uppmärksamhet i relation till andra/en situation är något som 
omsorgetiken delar men andra former av moralisk partikularism  "the moderate moral particularist 
view that right action involves fine-tuned judgments in particular circumstances" (Brake 2012, s. 86). 
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som exempel på möjliga objekt för ansvarighet.16 Ingenting sägs om andra personer 

som möjliga objekt för moralisk ansvarighet.   

 

Jag har dröjt mig kvar vid innehållet i SEP-artikeln, för att utgångspunkten i specifika 

handlingar i relation till främlingar kan ses som ett uttryck för just den upptagenhet 

med relationer mellan människor utan särskilda band till varandra, som 

omsorgsetiken menar att traditionell moralfilosofi präglas av. Men ansvarighet i den 

kontext av omsorg och omsorgsrelationer som är ämnet för denna uppsats, handlar 

inte i första hand om i tid och rum urskiljbara handlingar som en gör eller undlåter att 

göra, utan snarare om hur det går för den eller de människor som en har ett särskilt 

ansvar för. Om en vill använda definition ovan för att tala om ansvar för andra 

människor, måste avslutningen på definitionen omformuleras. Kanske skulle det kunna 

vara något i stil med:  

 

- Att vara moraliskt ansvarig för (någonting, säg) en annan människa, innebär att en kan 

klandras eller berömmas för hur denna person har det/mår/utvecklas.  

 

Som jag ser det är denna form av ansvarstagande något som bara kan utövas över tid. 

Det handlar om att finnas kvar när konsekvenserna av vad som görs och sker i stunden 

framträder – ofta vid ett senare tillfälle.  

 

Sammanfattningsvis menar jag att det är tydligt att de kvaliteter som utmärker goda 

omsorgsrelationer alla behöver tid för att utvecklas (även om tid naturligtvis inte är ett 

tillräckligt villkor).  Detta är skälet till att omsorgetiken talar om relationer till 

särskilda andra (se kap 3 ovan). Vi kan ha relationer till andra människor i hundratal 

och kanske tusental – åtminstone om man ser till hela livet. Men goda 

omsorgsrelationer kan vi inte ha till hur många som helst, eftersom dessa relationer, 

periodvis åtminstone, kräver en stor del av vår tid för att bli till, upprätthållas och 

utvecklas. Det omsorgetiska perspektivet tycks såhär långt leda till  följande slutsats i 

relation till köp av hushållstjänster: Om omsorg inte går att skilja ut från goda 

relationer, och om dessa goda omsorgsrelationer är något som utvecklas över tid, 

                                                        
16 "..possible objects for responsibility ascription (e.g., actions, omissions, consequences, character 
traits, etc.)" (Eshleman 2016, s. 1). 
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innebär en utveckling mot ökad handel med hushållstjänster – då vi alltså ersätter 

omsorgsarbete i det egna hemmet med köp av en tjänst som utförs av någon som inte 

ingår i en långvarig relation till den eller de som arbetet syftar till att hjälpa – en 

utveckling mot mindre omsorg och försvagade omsorgsrelationer. 

4.3 Omsorg som centralt (samhälleligt) värde 
I Helds beskrivning av det omsorgsetiska perspektivet, framhålls omsorg som värde, 

vid sidan om omsorg som praxis (2006, s. 38-42). Jag urskiljer dock två (delvis) olika 

innebörder av omsorg som värde i hennes text: för det första i betydelsen norm, för det 

andra i betydelsen värdefull. I relation till den förra betydelsen, drar hon en parallell till 

rättvisa: på samma sätt som vi använder värdet/normen rättvisa för att utvärdera olika 

typer av rättvisepraxis (såsom ett lands rättssystem), kan vi använda vår uppfattning 

om vad omsorg är och vad god omsorg består i, för att utvärdera olika former av 

konkret omsorgspraxis (ibid. s. 38). Denna "normerande" innebörd av omsorg som 

värde sammanfaller i hög grad med min diskussion om goda omsorgsrelationer (och 

kvaliteterna uppmärksamhet, responsivitet och ansvar) i föregående avsnitt, och här 

kommer jag därför istället att ägna mig åt tanken på omsorg som värdefullt. 

 

Om vi går tillbaka till slutsatsen i föregående avsnitt – att utveckling mot ökad handel 

med hushållstjänster innebär en utveckling mot mindre omsorg och försvagade 

omsorgsrelationer – så bör vi innan vi går vidare i argumentationen fråga oss om detta 

är ett problem och i så fall varför?  Är det ett problem att omsorgen i samhället minskar 

och omsorgsrelationer försvagas? Att det spontana svaret på den frågan för de allra 

flest nog är ja, visar på det intuitivt riktiga i att tala om omsorg som ett centralt värde. 

Men vad innebär detta, mer precist?  

 

Att påstå att omsorg är värdefullt räcker nog inte, eftersom en rent teoretiskt kan tänka 

sig att det värde som går förlorat i form av omsorg, när omsorgsarbete i nära relationer 

byts ut mot köp av en tjänst, kanske kompenseras (på individ och/eller samhällsnivå) i 

form av något annat som är värdefullt, såsom ökad rättvisa eller materiell 

trygghet/välfärd. För att hävda att utvecklingen är problematisk i sig krävs att man 

uppfattar omsorg inte endast som intrinsikalt värdefullt utan därtill som ett icke-

utbytbart värde: något som vi i ett gott samhälle alltid aktivt bör värna och gynna, 

parallellt med andra centrala värden (som rättvisa).  Det är så jag uppfattar Helds 
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position när hon skriver att: "Caring relations ought to be cultivated, between persons 

in their personal lives and between the members of caring societies" (ibid. s. 42). 

 

Det är här omsorgsetikens utgångspunkt i en relationell människosyn kommer in; en 

utgångspunkt som tar människans hela tillvaro och hela livscykel på allvar. Omsorgens 

centrala värde hänger samman med vilka vi är, som människor. Samtidigt som Held 

betonar detta, är hon också noga med att ta avstånd från tolkningar av omsorgsetiken 

som en "naturaliserad etik":  

The concept of care should not, in my view, be a naturalized concept and the 
ethics of care should not be a naturalized ethics. Care is not reducible to the 
behaviour that has evolved and that can be adequately captured in 
empirical descriptions, as when an account may be given of the child care 
that could have been practiced by our hunter-gatherer ancestors, and its 
contemporary analogues may be considered. (Held 2006, s. 39) 
 

Jag håller med Held om att en naturalism som ser de första moderna männsikornas 

samhällen som en evolutionär "produkt" som går att använda som facit för hur vi bör 

leva är orimlig och icke-önskvärd. Men jag tror också att ett alltför starkt 

avståndstagande från insikter från empiriska vetenskaper om människan och 

människans utveckling är problematisk för en etik som tar sitt avstamp i påståenden 

om vilka vi är – om vår "natur" som relationella. Psykologen Carol Gilligan, som är en av 

omsorgsetikens pionjärer (se avsnitt 3.1 ovan), skisserar i ett arbete från 2008 en 

förändring i humanvetenskapernas förståelsen av den mänskliga naturen och 

människans utveckling som hon menar pågått på bred front under de senaste 

decennierna. I en lång rad vetenskapliga arbeten inom utvecklingspsykologi, 

neurovetenskap, antropologi och primatologi har bilden av människans mest 

grundläggande artegenskaper förskjutits från en betoning av ”man-as-hunter”– 

konkurrens och ensam kamp för (kärnfamiljens) överlevnad – mot en bild av 

människan som empatisk och samarbetande och att dessa senare egenskaper varit helt 

avgörande för hur arten överlevt och utvecklats (Gilligan, 2011, s. 76).17  

 

Som nya människor i världen är vi alla fullständigt utlämnade åt att våra föräldrar eller 

andra vuxna ägnar oss omfattande omsorg under ett eller flera decennier. Det är bara 

                                                        
17 Särskilt lyfter Gilligan fram antropologen och primatologen Sarah Blaffer Hrdys teori om att 
människan är evolutionärt anpassad till att tidigt ha nära, varaktiga relationer till flera olika vuxna 
(”alloparenting”). 
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så vi kan utvecklas till vuxna människor med viss autonomi liksom med förmåga till 

omsorg om (oss själva och) andra som i olika grad är beroende av vår hjälp: egna barn 

och barnbarn, åldrande föräldrar och andra som vi väljer eller ser oss tvungna att ta 

ansvar för. Vårt relativa oberoende som vuxna, liksom vår förmåga att ge till andra och 

till samhället, skapas genom relationer av beroende och omsorg.  

 

Det omsorgsetiska ställningstagandet för omsorg som ett icke-utbytbart värde grundar 

sig alltså, som jag förstår det,  i en uppfattning att omsorg inte bara är en 

grundläggande förutsättning – i betydelsen något självklart som alltid har funnits och 

alltid kommer att finnas oavsett samhällsutveckling –  utan att den också är 

fundamentalt generativ och transformativ i förhållande till individers livskvalitet och 

samhällens kvalitativa utveckling. Held nämner Marx distinktion mellan produktivt och 

reproduktivt arbete (2006, s. 32) och att en del teoretiker, historiskt såväl som nutida, 

vill se omsorgsarbete som reproduktivt. Men med detta synsätt, menar Held att man 

missar omsorgens potential för kreativ transformation: Omsorgspraxis handlar om att 

skapa nya personer, potentiellt med allt mer avancerad förståelse av samhälle, kultur 

och moral.  

 

Ett bra samhälle är alltså, utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv, ett samhälle som 

gynnar och värnar goda omsorgsrelationer, och som dessutom ägnar mycket 

uppmärksamhet och utvecklingsarbete åt de normer och kvaliteter som är knutna till 

omsorg som värde, såsom ansvar och uppmärksamhet.  

4.4 Slutsats 
Så här långt kan vi konstatera att det omsorgsetiska perspektivet bidrar med följande 

tvådelade argument mot (ökad) handel med hushållstjänster: För det första innebär 

ökad handel med hushållstjänster – då vi ersätter omsorgsarbete i det egna hemmet 

med köp av en tjänst som utförs av någon som inte ingår i en långvarig relation till den 

eller de som arbetet syftar till att hjälpa – en utveckling mot mindre omsorg och 

försvagade omsorgsrelationer. För det andra är en sådan utveckling inte önskvärd 

eftersom omsorg är ett centralt och icke-utbytbart värde både för individ och samhälle.  
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5. Omsorgens gränser  

5.1 Inledning 
Argumentet ovan, om minskad omsorg och försvagade omsorgsrelationer som 

konsekvens av ökad handel med hushållstjänster, innehåller emellertid en uppenbar 

oklarhet som återstår att uppmärksamma: argumentet förutsätter, en betydande 

överlappning mellan kategorierna omsorgsarbete och hushållstjänster. Med andra ord: 

det är bara om det faktiskt är omsorgsarbete som ersätts, som en ökad handel med 

hushållstjänster leder till de negativa konsekvenser för individer och samhällen som 

diskuterats ovan. En invändning mot argumentet i föregående avsnitt är alltså att en 

ökad handel med hushållstjänster inte alls minskar omsorgen eller försvagar 

omsorgsrelationer, därför att det inte är omsorgsarbete som ersätts, utan istället arbete 

som är av ingen eller marginell betydelse för de viktiga omsorgsrelationerna. Jag vill 

därför diskutera om, och i så fall hur, det går att dra en gräns mellan olika typer av 

hushållsarbete i detta avseende. I nästa avsnitt gäller det om gränsen kan dras mellan 

olika typer av arbete i hemmet, därefter om den kan dras mellan olika typer av 

relationer. 

5.2 Omsorgspraxisens marginaler 1: tvätt och städning  
Bland de tjänster som omfattas av RUT-avdraget ingår barnpassning och "personlig 

hjälp och omsorg" men också städning och klädvård, inklusive tvätt (Skatteverket 

2018). Medan det är lätt att se att de  resonemang som förts om omsorgspraxis och 

omsorgsrelationer ovan är tillämpliga för de första två typerna av hushållstjänster, är 

det kanske för många mindre uppenbart att detta också skulle gälla de två senare. 

Barnpassning och personlig hjälp och omsorg, består av personlig samvaro och 

samspel där den omsorgstagande parten behöver kunna kommunicera sina behov 

direkt till, och bli förstådd och få gensvar av, den person som utför arbetet.18 Städning 

och tvätt däremot, är arbetsuppgifter som i princip inte kräver (eller påverkas av) 

direktkontakt eller interaktion mellan den vars behov av renlighet tas om hand och 

den som utför arbetet.  Om detta också gäller i praktiken, skulle allt eller en stor del av 

                                                        
18 Gilligan citerar Dietmut Bubecks definition av omsorg, som hon menar hör till de mest precisa som 
finns i den omsorgsetiska litteraturen: "Caring for is the meeting of the needs of one person by another 
person, where face-to-face interations between carer and cared-for is a crucial element of the overall 
activity..". (Gilligan 2006, s. 32) Gilligan avänder sig själv inte av denna definition, utan vill tala om 
omsorg som praxis och värde (se ovan), men den visar hur central tanken på ansikte-mot-ansikte 
interaktion kan vara i föreställningar om omsorg. 
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det RUT-arbete som handlar om städ och tvätt falla utanför de resonemang som förts 

ovan, som ju utgår från omsorgens relationella karaktär. Och om så är fallet skulle det 

till och med kunna vara så, att en del av de hushållstjänster som köps skapar tid för 

mer omsorgspraktik, till exempel om en ensamstående förälder köper städ och tvätt 

(som sker under veckan när hen och barnen är på jobb och i skola) för att kunna ägna 

stor del av kvällar och helger åt att umgås med sina barn, inklusive lära dem cykla eller 

simma, läsa läxor o s v.19 

 

Jag har skrivit "i princip inte" ovan, för jag menar att gränsdragningen mellan 

omsorgsarbete och annat hushållsarbete – om den alls går att genomföra – kräver en 

närmare granskning. Antagandet att städning och tvätt inte kräver direktkontakt eller 

interaktion mellan den som städar/tvättar och den vars hem/kläder städas eller 

tvättas, verkar i sin tur grunda sig på två olika antaganden: a) att sådant arbete kan 

hållas tidsligt åtskilt, dvs utföras på tider när hushållsmedlemmar inte är hemma; b) att 

arbetet är av en sådan art att kvaliteten inte nämnvärt påverkas av utförarens kunskap 

om den person eller de personer vars hem respektive kläder tas om hand och/eller 

omvänt att kunskapen om den omsorgstagande inte påverkas av huruvida 

omsorgsgivaren är delaktig i sådant arbete. För att veta vilken principiell tyngd 

argumentet om minskad omsorg och försvagade omsorgsrelationer har, behöver vi 

alltså reda ut om påståendena a) och b) gäller för städning och tvätt.  

 

Påstående a) tycks gälla i princip i de fall som de vars hem städas och kläder tvättas20  

regelbundet befinner sig utanför bostaden, med andra ord de som förvärvsarbetar eller 

studerar/går i skola. Att jag skriver "i princip" också här, handlar om att det för denna 

grupp verkar fullt möjligt att åstadkomma tidslig åtskillnad i vardagen, men att det 

troligtvis också finns många fall där städningen utförs när hushållsmedlemmar är 

hemma, antingen regelbundet, för att man vill ha det så, eller vid avvikelser från 

rutiner: på studiedagar, vid sjukdom etc. För de som inte förvärvsarbetar eller går i 

skola/studerar kan den tidsliga åtskillnaden knappast antas vara tillämplig ens i 

                                                        
19 Jämför Meaghers argument, refererat i avsnitt 2. 
20 Villkoret för att få göra RUT-avdrag för tvätt är att det sker i bostaden eller i dess omedelbara närhet 
(Skatteverket 2018). 
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princip. Detta bör gälla pensionärer i allmänhet, men i synnerhet de som är riktigt 

gamla och kanske till och med sängliggande.  

 

Hur är det då med påstående b)? Är städning och tvätt något som kvalitativt så att säga 

ligger utanför omsorgsrelationerna, eller är de i själva verket en integrerad del av 

dessa? Spelar det alls någon roll vem som städar toaletten, plockar iordning och 

dammsuger i barnens rum och i hallen och vardagsrummet, eller vem som sorterar, 

tvättar och viker familjens kläder? De omsorgsetiska teoretiker som jag läst tar inte 

upp denna fråga specifikt, utan talar oftast om omsorgsarbete, "caring work", som 

något helt och när exempel ges handlar det oftast om att tillgodose barns behov av 

trygghet och vägledning generellt och ibland specifikt om att ge dem mat (se t ex 

Gilligan 2006, s. 32). Att det är matlagning och matande som ges som exempel handlar 

troligtvis om att föda är ett mer grundläggande behov än rena kläder och en ren och 

ordnad miljö, men också att denna syssla förutsätter kontakt ansikte-mot-ansikte. Men 

det finns också en annan aspekt (troligtvis nära sammanhängande, om än inte 

sammanfallande, med vad som redan nämnts) nämligen att matlagning i vårt samhälle 

har en annan status i relation till föreställningar om omsorg, än vad tvätt och städning 

har. Uttryck som "det är lagat med mycket kärlek" är långt mer självklara när mat ställs 

fram på bordet, än vad "det är ordnat med kärlek" skulle vara när en familjemedlem 

kliver in i ett (av annan familjemedlem) nystädat hem. Medan matlagning i vår kultur 

lätt knyts till kreativitet och glädje, kopplas städning ofta till tvång och/eller 

kontrollbehov och ångest.21 Kanske är det för många självklart att ordnande med det 

som skall tas in i kroppen och som har en sådan tydlig koppling till positiva upplevelser 

av smak och mättnad betraktas som viktigare och mer centralt för omsorgens kvalitet 

än ordnandet med att avlägsna smuts och restprodukter. Men låt oss ändå titta 

närmare på grunderna för att exkludera tvätt och städning ur omsorg som praxis. 

 

Städning och tvätt handlar i hög grad om ordnande. Även om avlägsnandet av smuts i 

syfte att återskapa bostadens, klädernas och tingens funktionella och estetiska 

kvaliteter också ingår som en viktig del, så är flyttandet av föremålen till (-baka till) 

                                                        
21 Den finlandssvenske filosofen Olli Lagerspetz beskriver i boken Smuts: en bok om världen, vårt hem 
hur smutsbegreppet utvecklats (2006, s. 108-128). Under 1900-talet växte det inom antropologi och 
humaniora fram en föreställning om smutsbegreppet som en projektion på omvärlden av en i sista hand 
samhällsstyrd kontroll och repressiv disciplinering av individer (ibid.). 
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"sina" platser helt avgörande. Detta ordnande är till en del reproduktivt - skorna har en 

given plats i skohyllan, så de skall tillbaka dit för att det skall bli städat – men 

ordnandet är också till en del ett ständigt nyskapande av hur föremålen i hemmet 

organiseras: lägga tillbaka, samla ihop, slänga bort det uttjänta eller laga det trasiga 

och hitta nya ställen eller nya sätt att organisera för att ge plats åt det som kommer till. 

I synnerhet ett liv med små barn, vilka ju förändras i snabb takt, kräver ständigt nya 

ordningar av föremålen, för att den miljö som familjen lever i skall fortsätta vara 

välkomnande, säker och funktionell. På detta vis är kunskap och omsorg om de som 

lever i ett hushåll en integrerad del av städning och tvätt som ordnande av föremålen. 

(Möjligtvis är det så att ordnandets del i städning och tvätt blir mindre ju större 

bostäderna är och ju mer de (eventuellt) liknar varandra.) Det jag vill lyfta fram här är 

något som kan tyckas självklart men som tenderar att skymmas i diskussioner om 

omsorg, "kvalitetstid" och olika hushållssysslor, nämligen att vi inte lever ett liv med 

varandra och ett annat med våra föremål. Kunskapen vi vuxna i ett hushåll har om 

varandra och barnen vi lever med, bygger på direktkontakt i lek, samtal och gräl, som 

kan äga rum när vi är ute tillsammans, när vi vilar, när vi lagar eller äter mat, likaväl 

som när vi tvättar eller städar. Men kunskapen bygger också på de materiella eller 

föremålsliga spår som andras förehavanden, vid tillfällen när vi inte är tillsammans, 

lämnar: en teckning av ett ensamt, skrämt barn jag hittar ihopknycklad på golvet när 

jag städar min sons rum; de många tomma energidrycksburkarna i dotterns 

papperskorg. 

 

Sammanfattningsvis menar jag att det är fåfängt att försöka dra en skarp gräns mellan 

hushållsarbete med respektive utan omsorgsinnehåll. Möjligtvis går det att rangordna 

sysslor efter hur viktiga de är för att goda omsorgsrelationer mellan 

hushållsmedlemmar skall utvecklas, men det är svårt att hitta hushållssysslor som är 

irrelevanta ur ett omsorgsperspektiv. Om städning och tvätt i privathushåll i allt högre 

grad köps som tjänster på en marknad finns därmed en uppenbar risk att detta arbete 

"töms" på omsorg, vilket innebär att slutsatsen från föregående avsnitt ligger kvar.  

 

Men, undrar säkert någon, är det ändå inte bättre att den ensamstående föräldern i det 

inledande exemplet, använder sin knappa tid utanför jobbet till lek, aktiviteter och 

måltider med barnen, och låter någon annan sköta städning och tvätt, än att hen tvättar 
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och städar själv och aldrig hinner leka med sina barn? Jo, så kan det naturligtvis vara i 

det enskilda fallet. Men uppsatsens fokus gäller, som beskrivits inledningsvis, i första 

hand det moraliskt riktiga i den politiska styrningen mot ökad handel med 

hushållstjänster, snarare än individens beslut i det enskilda fallet. Och vad vi då i första 

hand behöver ta ställning till är om vi bör sträva efter att ersätta närvaro av kända 

vuxna i hemmet med köpt arbetskraft, med den troliga förlust av omsorg (stor eller 

liten) som det innebär. Omsorgsetiken talar för en samhällelig uppvärdering av den tid 

som människor spenderar i direkt eller indirekt samspel med andra människor de har 

en personlig relation till. Den pekar, som jag förstår det, mot ett samhälle där 

människor i allmänhet, men i synnerhet människor som lever med barn, har gott om 

tid för livet tillsammans; ett samhälle där människor lönearbetar i mindre utsträckning 

än idag. På så sätt skulle vi inte behöva välja bort städning och tvätt, som också de kan 

ha goda omsorgsetiska kvaliteter. 

5.3 Omsorgspraxisens marginaler 2: vuxnas behov 
Debatten om RUT-avdragen har i hög grad kommit att handla om barnfamiljers villkor. 

För de flesta är det under perioden med barn boende hemma som det så kallade 

livspusslet upplevs svårast att få att gå ihop. Kraven på närvaro och engagemang både 

hemma och på arbetsplatsen kan upplevas som omöjliga att förena. Det omsorgetiska 

perspektivet tar också det i viktiga delar sin utgångspunkt i relationer mellan föräldrar 

och barn (se avsnitt 3 ovan). Argumentationen i uppsatsen hittills har därmed explicit 

eller implicit haft ett starkt fokus på omsorg om barn. Men köp av hushållstjänster 

handlar ju inte alltid om arbete som syftar till att hjälpa barn eller underlätta 

relationen barn-föräldrar. För det första får naturligtvis alla i ett barnfamiljshushåll, 

även de vuxna, hjälp om någon utomstående varje eller varannan vecka plockar undan 

i och dammsuger deras hem. De "slipper" ju då inte bara en del av vården av sina barn 

utan också en del av vården av (varandra och) sig själva. För det andra är det ju så att 

det i Sverige nu aktuella skatteavdraget för hushållstjänster inte, formellt sett, är 

särskilt riktat till barnfamiljer. Den grupp som har rätt till störst skatteavdrag är i 

själva verket de som är över 65 år gamla.22 För att kunna värdera (styrkan i) 

argumentet ovan, om minskad omsorg och försvagade omsorgsrelationer till följd av 

                                                        
22 50 000 per år jämfört med 25 000 för övriga (Skatteverket 2018) 
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ökad handel med hushållstjänster, behöver vi därför göra ett försök att reda ut för vilka 

typer av relationer det är rimligt att tala i termer av omsorg. 

 

Föräldrars och andra vuxnas relation till barn spelar tveklöst en central roll i den 

omsorgetiska argumentationen. Men hur viktig är den och på vilket sätt? Sara Ruddicks 

tidiga artikel "Maternal Thinking" gällde just mödrars omsorgspraxis medan Carol 

Gilligan istället utgick från barns, ungdomars och unga vuxnas23 moraliska 

överväganden och skrev om omsorg som en grundläggande existentiell angelägenhet 

för alla människor. Virginia Helds text speglar denna dubbelhet i traditionen: å ena 

sidan ett fokus på och återkommande exempel som rör det beroende barnet, å andra 

sidan tanken om omsorg som det mest grundläggande allmänmänskliga moraliska 

värdet (se kap 3 ovan). Nyckeln till att förstå hur detta hänger samman är, menar jag, 

det faktum att barndomen och den utsatta och beroende situation vi då befinner oss i är 

allmänmänsklig, och detta i två avseenden: För det första för att vi alla kommer in i 

världen på just detta sätt och utvecklas till vuxna genom relationer av beroende och 

omsorg. För det andra, och kanske än viktigare för just detta avsnitt, för att det lilla 

barnets extremt beroende situation inte är något som vi en gång för alla lämnar bakom 

oss när vi blir vuxna, utan snarare något vi återvänder till, om än i varierande grad och 

form, under vårt vuxna liv: när vi är sjuka, när vi är förkrossade av sorg, om/när någon 

av våra grundläggande förmågor – synen, minnet, rörelseförmågan – sviker oss eller 

försvinner helt. Det lilla barnets extrema beroende synliggör på detta vis den 

allmänmänskliga sårbarheten och med den också det faktum att vårt behov av omsorg 

inte tar slut när vi lämnat tonåren bakom oss. Nina Björk uttrycker en liknande tanke 

på följande vis: 

Det är mycket som är avigt med både graviditet, föräldraskap och barn. Det 
är mycket som går på tvärs. Tänk bara på en gravid kvinna: hon är en 
vandrande, i köttet gestaltad dementi av vår moderna uppfattning om 
individen som autonom. Hon går ju där och är faktiskt två varelser i samma 
kropp. (Björk 2012, s. 57) 

 

Men är inte den omsorg en vuxen behöver annorlunda både till art och omfattning än 

barnets? En viktig skillnad är naturligtvis att medan det lilla barnets omsorgsrelationer 

med nödvändighet präglas av ojämlikhet med avseende på ansvar och makt, är detta 

                                                        
23 Endast en grupp, kvinnor som övervägde abort, kan ev. uppfattas som föräldrar (Gilligan 1982). 
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något som inte bör gälla i goda omsorgsrelationer mellan vuxna.  Held påpekar att även 

om omsorgsrelationer ofta är ojämlika till att börja med, eller under en viss period, blir 

omsorgen sedd över längre tid, ofta ömsesidig (2006, s. 42). De övriga kvaliteterna hos 

goda omsorgsrelationer som diskuterades i avsnitt 4 – uppmärksamhet och 

responsivitet – behöver vi också som vuxna. Vi behöver andra människor i vår närhet 

som känner oss väl och är beredda att ge oss full uppmärksamhet och svara med stöd 

och hjälp när så behövs. Den friska vuxnas behov av detta är mindre intensivt och 

kontinuerligt än barnets, men för de flesta ändå helt avgörande för välbefinnande och 

livskvalitet (Brake 2012, kapitel 4).  

 

Det praktiska arbetet i ett gemensamt hem – reproduktivt såväl som kreativt – är en 

integrerad del också av hur vuxna människor lär känna varandra, ger varandra 

uppmärksamhet och möter varandras behov (se avsnitt 5.2 ovan). Om allt mer av det 

som vi tidigare hjälpts åt med i hushållet görs av människor som vi inte har en 

personlig, långvarig relation till, skulle det–också för hushåll utan barn – leda till att 

omsorgen minskar och att existerande omsorgsrelationer försvagas. Självklart måste 

det också finnas bra möjlighet till stöd och hjälp från andra än hushållsmedlemmar för 

de som inte orkar eller klarar den vardagliga, praktiska omsorgen om sig själva eller 

varandra, men detta bör inte lösas med generell stimulans av handel med 

hushållstjänster, av skäl som jag redogjort för ovan. 

 

6. Slutsatser  

6.1 Argumentet 
Uppsatsens första frågeställning gäller lydelsen av ett omsorgsetiskt argument mot 

ökad handel med hushållstjänster. Utgående från insikten om omsorgens relationella 

karaktär och som varande ett centralt och icke-utbytbart värde, har följande argument 

formulerats: En ökad handel med hushållstjänster medför en utveckling mot mindre 

omsorg och försvagade omsorgsrelationer och därmed en förlust för individer och 

samhälle.  

 

I argumentet ovan finns ett antagande inbyggt om att de hushållstjänster som köps 

utförs av någon som inte ingår i en långvarig relation till den eller de som arbetet syftar 
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till att hjälpa – ett rimligt antagande givet att dessa tjänster köps på en marknad. Det 

finns emellertid ytterligare ett antagande inbyggt i argumentet, vilket inte lika 

självklart kan accepteras utan närmare granskning, nämligen att det arbete som ersätts 

av den som utför tjänsten faktiskt är en del av omsorgspraxis. Här kommer vi in på 

uppsatsens andra frågeställning, nämligen om räckvidden av ett eventuellt 

omsorgsetiskt argument mot ökad handel med hushållstjänster. Argumentets räckvidd 

har för det första diskuterats med avseende på vilken typ av sysslor som kan anses 

utgöra del av omsorgspraxis, mer specifikt om städ och tvätt utförd som tjänst av 

utomstående, verkligen kan väntas leda till minskad omsorg. För det andra har 

räckvidden diskuterats med avseende på vilka typer av relationer eller "omsorgstagare" 

som det är relevant att ta i beaktande – mer specifikt om  köp av vård av vuxnas kläder 

och bostäder leder till minskad omsorg. I båda fallen har jag dragit slutsatsen att det 

arbete som ersätts med en köpt tjänst bör betraktas som del av omsorgspraxis. Svaret 

på uppsatsens andra frågeställning är därmed att det inte finns grund för att dra en 

gräns mellan hushållsarbete med respektive utan omsorgsinnehåll. Slutsatsen om 

minskad omsorg och försvagade omsorgsrelationer som en följd av ökad handel med 

hushållstjänster kvarstår därmed. 

6.2 Rättvisa och omsorg: vilken sorts jämställdhet? 
Låt oss till sist återvända till en mer övergripande diskussion om hur omsorg och 

rättvisa förhåller sig till varandra. Den konflikt mellan olika grupper av feminister som 

blev synlig i samband med debatten som föregick RUT-reformen, handlade nog om 

båda dessa värden, men rättvisa hade en mer självklar status. Jämställdhet mellan 

könen är sedan länge en viktig del av strävan efter ett mer rättvist samhälle. Och om 

rättvisa ses som ett värde överordnat omsorg, kan heltids lönearbete för både kvinnor 

och män uppfattas som en rimlig väg mot jämställdhet (Carbin, Overud & Kvist 2017). 

Men om omsorg och omsorgsrelationer förs upp som ett värde jämsides med rättvisa, 

blir andra lösningar än varugörande av hemarbete nödvändiga. Denna slutsats pekar 

framåt mot en typ av samhälle som vi ännu inte sett, mot något okänt. 
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