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Hjelp ti I rengjøring?

I Norge har vi nylig
hatt en debatt om
bruk av rengjøringshjelp i private husholdninger. Foreløpig
har bare 1 av 20 kvinner privat rengjøringshjelp. Blant modre er
slik hjelp vanligst
blant dem med god
økonomi og høy utdanning. Hele 1 av 5
modre i høyinntektshusholdninger har rengjøringshjelp. Om lag
1/4 av alle voksne kan
tenke seg å ha slik
hjelp. Det er først og
fremst økonomiske
grunner som gjør at
man ikke skaffer hjelp.

Ragni Hege Kitterod

De siste åra har Norge, i likhet med
en rekke andre land, hatt en debatt
om muligheter for kjøp av hjelp til
hus- og vedlikeholdsarbeid i private
hjem. Debatten har bakgrunn i den
paradoksale situasjon at mange sliter
med tidspress og dobbeltarbeid,
mens andre er arbeidsledige. Det er
diskutert hvorvidt offentlige virkemidler bør tas i bruk for å stimulere
omsetningen av tjenester rettet mot
private hjem, virkninger av ulike tiltak, om det er noe marked for denne
type tjenester og om slike tjenester vil
forsterke de sosiale skillelinjene i befolkningen (se f.eks. Cappelen mfl.
1995, Holtsmark 1994, Selvaag 1995
og Isaksen 1995). Enkelte frykter at
at bruk av tjenester i private hjem
innebærer en utvikling mot et
"herskaps-tjenersamfunn" og skaper
klasseskiller mellom dem som har råd
til å kjøpe hjelp og dem som ikke har
råd til dette. Andre hevder at kjøp av
hjelp er et spørsmål om prioriteringer, og at slike tjenester vil lette hverdagen for mange dobbeltarbeidende
foreldre. Det understrekes også at
ansatte i bedrifter som tilbyr tjenester
til private hjem, ikke ma forveksles
med tidligere tiders hushjelper. Ved
forrige årsskifte ble det innført nye
regler som gjør det billigere og enklere å engasjere privatpersoner for arbeid i hjemmet.' Med dette ønsket
man å oppnå en viss sysselsettingsvekst, og å gjøre hverdagen lettere
for familier med stort tidspress. Samtidig håpet man å få bukt med noe av
det svarte arbeidet som eksisterer på
området.
I 1994 henviste lederen i tidsskriftet
Sosialøkonomen til den svenske debatten om kjøp av husholdningstjenester og etterlyste en norsk debatt
om mulige virkemidler for å stimulere omsetningen av husholdnings- og
vedlikeholdstjenester i private hjem.
Det må, ble det hevdet, foreligge en
alvorlig markedssvikt når gruppene
av arbeidsledige og overarbeidede

ikke kobles sammen slik at flere får
arbeid i tilknytning til private hjem.
Etter den tid har det vært atskillig
diskusjon rundt temaet. Det er også
foretatt en del utredningsarbeid om
mulige tiltak for å fremme tilbud og
etterspørsel på området. Hjelp til en
rekke oppgaver er diskutert, men foruten barnepass, er nok rengjøring
den tjenesten som står mest sentralt.
Denne artikkelen belyser bruken av
privat rengjøringshjelp i Norge på
midten av 1990-tallet. Opplysningene
er hentet fra utvalgsundersøkelser i
Statistisk sentralbyrå. Vi spør hvor
mange, og hvem, som har slik hjelp,
og hvor mange, og hvem, som kunne
tenke seg å ha slik hjelp. Vi spør også
hvorfor folk eventuelt ikke ønsker slik
hjelp, og hvorfor de ikke skaffer slik
hjelp hvis de ønsker det 2 . Når det
gjelder bruk av slik hjelp, ser vi hovedsakelig på kvinner. Når det gjelder holdninger, analyseres også
menn. Vi har ikke opplysninger om
hvorvidt tjenestene kjøpes på det
svarte eller hvite marked, hvem som
utfører dem eller hvor mye som betales. Mulige virkemidler og virkninger
av ulike tiltak for å stimulere omsetningen av tjenester er ikke tema her.

Mindre husarbeid, mer kjøp av
tjenester?
Opplysninger om bruk av rengjøringshjelp har interesse også fordi de
kan si hvorvidt den markerte reduksjonen som har funnet sted i folks tid
til husarbeid, er kompensert med
kjøp av privat hjelp. Tidsbruksundersøkelser viser nemlig at folk bruker
atskillig mindre tid til husarbeid i dag
enn for noen ti-år siden. Mens kvinner i 1970 brukte om lag 29 1/2 timer pr. uke til husarbeid i gjennomsnitt, brukte kvinner i 1990 om lag
16 timer pr. uke. Endringen har, med
noe ulik styrke, funnet sted i alle aldersgrupper og gjelder for de fleste
typer husarbeid, også rengjøring.
Nedgangen blant kvinner er ikke veid
opp av en tilsvarende aning blant
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menn eller hjemmeboende barn (Statistisk sentralbyrå 1975, 1983, 1992).
Sett i lys av at boligstørrelsen har økt
betraktelig, kan nedgangen i tiden
brukt til rengjøring virke overraskende. I dag er nesten halvparten av landets boliger "svært romslige" 3 , mens
dette tidlig på 1970-tallet bare gjaldt
om lag en av fire boliger (Statistisk
sentralbyrå 1996).
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Datagrunnlag

Framst il lingen er basert pa spørsmål stilt i Statistisk .sentralbyrasi: . ..
on-alibusunçiersøkelser. Dotte er indiOdbaSertelandSrepreSontative.. utvalgsundersøkelser av personer 16-79 år som gjennomføres fire ganger i
året. De består av en fast kjerne:medbakgrUnsspørrial.Satnt , spot§iiialbtii:.alike femabetaltav ulike oppdragsgivere. :.1-1Vér. undersøkelse dekker flere
tema. Denne artikkelen bygger på ti7e:atidersØkelsér:fra.1994 -0s -en-fra1995
I1994-undersokelsene ble følgende spørsmål stilt: Har husholdningen for
tiden noen form for hjelp i huset? Regn med både vaskehjelp rengioringsbyrei
praktikant og annen forni. fi)r hjelp. De som svarte bekreftende, ble spurt o
dette var praktikant eller dagmamma, vaskehjelp eller rengjøringsbyrå ell
en annen form for hjelp. I 1995 var spørsmålsformuleringen: Har hUshold:
nmgen for tiden noen form for betalt, privat hjelp til rengjøring av boligen?
Kommunal hjemmehjelp regnes ikke med. De som ikke hadde slik hjelp, ble
spurt om de kunne tenke seg å ha slik hjelp, og om grunner til at de da ikke,
hadde, eller ikke kunne tenke seg å ha, slik hjelp

Det antas gjerne at nedgangen i husarbeidstiden har sammenheng med
teknologiske nyvinninger, økt effektivitet, endret standard og mer kjøp av
ferdigvarer. Her har vi imidlertid lite
systematiskkunnskap. Ellingsæter
(1995) påpeker at når norsk kvinneforskning har interessert seg for endringer i ulønnet arbeid, er det først og
Svarprosenter og nettoutvalgiundersokeisene som benyttes derme
fremst omsorgsarbeidet som er analyartil{kelen er som følger:
sert. Vanlig husarbeid har vakt mindre interesse. Det er rimelig å anta at
Nettoutvalg
Svarprosent
ulike faktorer har betydning for end-1 514
76
ringer i tid til ulike oppgaver. Eksem1 505
76
pelvis kan vi anta at reduksjonen i tid
1 843
74
til matlaging og produksjon av klær
71 41 052
særlig har sammenheng med økt
bruk av ferdigvarer, mens endringer i
poolgot.f.).1.*00.0.0k0440.0kou.i,:vri:::004•17040100‘ytog,gillb:7:
tid til oppvask og klesvask mer bund':*4.Ushotoefoe&:::pkoodotrgwopoetit6it at iigikkothOt6ii:Vata
ner i teknologiske nyvinninger. Tiden
stor. Ettersom spørsmålsstillingen i de tre undersøkelsene fra 1994 er
til rengjøring påvirkes derimot neppe
samme, kan vi slå disse sammen og får da et nettoutvalg på 4 862 pei
av ny teknologi og mer ferdigvarer,
Dette gir bedre muligheter for å splitte materialet i grupper. I unders
men kan ha sammenheng med endfra 1995 har vtbOgtd.h§0:06 :IitiolighètbefdefilAildlyièt6:1§00§161W.tui)00..
rede oppfatninger av hva som er akseptabel standard på renholdet,
samt med større effektivitet på grunn
av flere konkurrerende gjøremal.
5 prosent av kvinner i yrkesakEttersom omfanget av leid rengjøgjøring utført mot ukepenger av hustiv alder har rengjøringshjelp
ringshjelp ikke er systematisk analyholdningens tenåringer som kjøp av
Foreløpig ser det ut til at bruken av
sert tidligere, vet vi imidlertid ikke i
rengjøringshjelp, mens andre ikke
rengjøringshjelp har et forholdsvis
hvilken grad folk "kjøper" seg fri fra
regner med dette. Videre er det mulig
beskjedent omfang. Tabellene 1 og 2
dette arbeidet.
at eldre vurderer egenandeler betalt
viser andel kvinner i ulike familiefor offentlige hjemmetjenester ulikt.
faser 5 som har ulike former for hjelp i
Bildet vi får av omfanget av privat
Det er ikke uten videre klart hva som
husholdningen slik bildet tegner seg
rengjøringshjelp varierer derfor noe
menes med privat rengjøringshjelp.
på grunnlag av Statistisk sentralbyrås
etter hvordan spørsmålene stilles. I
Det kan være glidende overganger
omnibusundersøkelser fra 1994 og
denne artikkelen benyttes opplysninmellom vennetjenester som utføres
1995. Tallene gjelder for kvinner i
ger basert på to ulike spørsmålsformot en viss økonomisk godtgjørelse
alder (16-66 år). Bosatte i
yrkesaktiv
muleringer (se Datagrunnlag).
på den ene side, og rene markedser holdt utenfor.
foreldrehusholdning
tjenester på den annen. Dessuten kan
det tenkes at enkelte oppfatter ren.

.

.
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Minst

for
Enslige 16-44 år
Gifte 16-44 år, uten barn
Enslige forsørgere
Gifte, yngste barn 0-6 år
Gifte, yngste barn 7-19 år
Gifte 45-66 år, uten barn
Enslige 45-66 år, uten barn
Alle 16-66 år
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én form
hjelp

2
5
9
6
6
3
5

Praktikant/
dagmamma

Vaskehjelp/

rengjøringsbyrå

Annen
hjelp

1
1
3
4
5
5
1
4

2
4
0

Unge enslige bosatt i foreldres husholdning er holdt utenfor
Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser mars, mai/juni og september 1994

Praktikant/vaskehjelp

(undersøkelser 1994)
Enslige 16-44 år
Gifte 16-44 år, uten barn
Enslige forsørgere
Gifte, yngste barn 0-6 år
Gifte, yngste barn 7-19 år
Gifte 45-66 år, uten barn
Enslige 45-66 år, uten barn
Alle 16-66 år

2
5
8
5
5
1

Privat, betalt
rengjøringshjelp
(undersøkelse 1995)

7
6
8
6
5

Unge enslige bosatt i foreldres husholdning er holdt utenfor
Kilder: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser mars, mai/juni og september 1994 og Statistisk sentralbyrås
omnibusundersokelse september 1995

Første kolonne i tabell 1 viser andel
som i 1994 oppgav at de hadde en
eller annen form for hjelp i huset. Det
ble presisert i spørsmålet at både
vaskehjelp, rengjøringsbyrå, praktikant og annen form for hjelp skulle
regnes med. Derimot ble det ikke presisert at hjelpen skulle være betalt,
eller at kommunal hjemmehjelp skulle holdes utenfor. 5 prosent av alle
kvinner 16-66 år har en eller annen
form for hjelp i husholdningen. Andelen varierer noe mellom ulike familiefaser. Den er lavest blant unge enslige, og høyest blant gifte/samboende
med barn under skolealder.

De som hadde en eller annen form
for hjelp hjemme, ble spurt hvorvidt
dette dreide seg om praktikant eller
dagmamma, om vaskehjelp eller
rengjøringsbyrå, og om andre former
for hjelp. Disse alternativene var ikke
gjensidig utelukkende, dvs. at man
godt kunne markere flere former for
hjelp. Mye tyder imidlertid på at
hjelpetypene ble oppfattet som glensidig utelukkende. Svært få oppgav
nemlig mer enn én type, og det er lite
sannsynlig at ingen av praktikantene
også hjelper til med rengjøringen.
Andre undersøkelser viser dessuten
at langt flere småbarnsforeldre har

praktikant eller dagmamma enn de 4
prosentene som framkom i omnibusundersøkelsene. 6 Trolig ble spørsmålet oppfattet slik at det bare gjaldt
praktikanter som også gjør rent. Dermed er det antakelig bare de som har
praktikanter som gjør rent, som her
har oppgitt at de har hjelp i huset.
1 prosent av alle kvinner i yrkesaktiv
alder oppgav at de hadde praktikant,
4 prosent at de hadde vaskehjelp eller rengjøringsbyrå og 1 prosent at de
hadde "annen form for hjelp" (tabell
1). Ikke overraskende er det først og
fremst mødre med barn under skolealder som har praktikant eller dagmamma. Vaskehjelp er imidlertid like
utbredt blant kvinner med eldre barn
og blant gifte uten barn, som blant
småbarnsmødre. "Annen form for
hjelp" er, uansett familiefase, lite utbredt blant kvinner i yrkesaktiv alder.
Vi vet ikke sikkert hva slags hjelp dette dreier seg om. Det kan være både
kommunal hjemmehjelp og slektseller vennehjelp til diverse husarbeid.
Trolig gir andelen som enten har rengjøringshjelp eller praktikant, et riktigere bilde av omfanget av privat rengjøringshjelp enn hva andelen med
minst en form for hjelp gir. Vi antar
da at de som her oppgir å ha praktikant, har praktikanter som hjelper til
med rengjøringen. Riktignok har de
ikke eksplisitt oppgitt at de har vaskehjelp, men dette skyldes trolig at
svarkategoriene ble oppfattet som
gjensidig utelukkende. Vi antar også
at "annen form for hjelp" ikke dreier
seg om privat rengjøringshjelp, men i
hovedsak om offentlig hjemmehjelp
eller diverse tjenester fra slekt, naboer og venner.
Regnet på denne måten finner vi at 5
prosent av alle kvinner i yrkesaktiv
alder bor i en husholdning med rengjøringshjelp (tabell 2). Andelen er
høyest blant småbarnsmødre hvor 8
prosent har slik hjelp, og lavest blant
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unge enslige hvor bare 1 prosent har
slik hjelp. Også en del gifte mødre
med barn i skolealder, en del enslige
Minst
én
mødre og en del godt voksne gifte
form
for hjelp
uten hjemmeboende barn har slik
(1994)
hjelp.
Omnibusundersøkelsen fra 1995 gir
omtrent samme bilde. Som nevnt tidligere, var spørsmålsformuleringen
her noe annerledes. Det ble spurt om
hvorvidt husholdningen for tiden
hadde noen form for betalt, privat
hjelp til rengjøring av boligen og presisert at kommunal rengjøringshjelp
ikke skulle regnes med. Ulikt undersøkelsene fra 1994 ble det altså også
presisert at hjelpen skulle være betalt.
Også målt på denne måten finner vi
at 5 prosent av kvinnene i yrkesaktiv
alder bor i en husholdning med rengjøringshjelp (tabell 2). For gifte
mødre er andelene med rengjøringshjelp omtrent de samme i de to undersøkelsene. For enkelte familiefaser
skiller imidlertid bildet i 1995 seg
noe fra det vi fikk gjennom undersøkelsene fra 1994. Mest slående er det
kanskje at relativt flere middelaldrende gifte uten barn har rengjøringshjelp ifølge 1995-undersøkelsen enn
ifølge undersøkelsene fra året før, og
at relativt færre enslige forsørgere
har rengjøringshjelp ifølge undersøkelsen fra 1995 enn ifølge undersøkelsene året før. Det er vanskelig å si
hva disse forskjellene skyldes. For
enslige forsørgeres vedkommende
kan det tenkes at en del av den hjelpen som ble oppgitt i 1994-undersøkelsene, dreier seg om ubetalte tjenester. Ettersom utvalget til 1995undersøkelsen var såpass lite, hefter
det imidlertid en viss usikkerhet ved
tallene her når vi ser på små grupper.
Også eldre kjøper private
rengjøringstjenester

I tillegg til folk i yrkesaktiv alder, gir
undersøkelsene opplysninger om
bruk av rengjøringshjelp i aldersgruppen 67-79 år, altså blant "unge pen-

Vaskehjelp/
rengjøringsbyrå

Annen hjelp

Privat, betalt
rengjøringshjelp

(1994)

(1994)

(1995)

Kvinner
Gifte 67-79 år
Enslige 67-79 år
Alle

11
22
17

9
13
11

4
10
7

9
3
6

Menn
Gifte 67-79 år
Enslige 67-79 år

44

4
20
7

4
24
8

4
( 1 9)1

Alle

8

'Det er bare 16 observasjoner i gruppen
Kilder: Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser mars, mai/juni og september 1994 og Statistisk sentralbyrås
omnibusundersokelse september 1995

sjonister". For eldre bunner nok bruken av hjelp mer i dårlig helse enn i
manglende tid til å gjøre rent selv.
Begge undersøkelsene tyder på at eldre oftere har hjelp til rengjøring enn
folk i yrkesaktiv alder, men det er en
viss forskjell mellom det bildet vi får
av bruken av rengjøringshjelp blant
eldre i 1994-undersøkelsene og i
1995-undersøkelsen (tabell 3). Dette
har trolig sammenheng med at det i
1994 ikke ble presisert at ulønnede
slekts- og vennetjenester og offentlig
hjemmehjelp skulle holdes utenfor.
Henholdsvis 17 og 16 prosent av eldre kvinner og menn har en eller annen form for hjelp i hjemmet. Andelen er høyere blant enslige enn blant
gifte. Særlig for menns vedkommende er denne forskjellen markert. Mye
av hjelpen blant eldre dreier seg trolig om kommunal hjemmehjelp. Den
høye andelen som oppgir å ha "annen
form for hjelp" kan tyde på dette.
Men en del eldre, både menn og
kvinner, har også privat vaskehjelp. I
1994-undersøkelsene oppgav 11 prosent av eldre kvinner og 7 prosent av
eldre menn at de hadde vaskehjelp/
rengjøringsbyrå. Undersøkelsen fra
1995 gir omtrent samme bilde. Andelen var særlig høy blant enslige

menn. Dette kan tyde på at en del
eldre kjøper rengjøringshjelp privat,
enten som et supplement til, eller i
stedet for, offentlig hjelp. Også andre
undersøkelser tyder på at dette er tilfellet (se f.eks. Kitterød 1995 og
Lingsom 1985). Men alt dette dreier
seg neppe om rene markedstjenester.
Antakelig er innslaget av betalte
slekts-, nabo- og vennetjenester ganske omfattende. Ettersom vi ikke har
opplysninger om hvem hjelpen kjøpes av og hvor mye som betales, vet
vi lite om hva slags hjelp det dreier
seg om. For enslige kvinners vedkommende finner vi lavere andel med
hjelp i 1995-undersøkelsen enn i undersøkelsene året før. Trolig kommer
dette av at også ubetalte tjenester ble
regnet med i 1994.
Privat rengjøringshjelp - bare

for de rike?

Mye av debatten om rengjøringshjelp
har dreid seg om behovet blant yrkesaktive mødre. Det er en vanlig oppfatning at toinntektsfamilier sliter
med travelhet og tidspress og at det
særlig er mødre som moter doble
krav fra yrkes- og familieliv. Mens
enkelte ser rengjøringshjelp som et
middel til å lette hverdagen for yrkesaktive kvinner, frykter andre at det
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først og fremst er kvinner fra høyere

sosiale lag som kan nyttiggjøre seg
dette. Hvilke grupper mødre er det så
som kjøper slike tjenester? Er det
først og fremst de som har høy inntekt og gode jobber, eller er slike tjenester like vanlige blant mødre i alle
sosiale lag? Spørsmålet belyses her
ved å se på rengjøringshjelp blant gifte mødre med barn 0-19 år. Det er
undersøkelsene fra 1994 som legges
til grunn ettersom utvalget her er forholdsvis stort'.
Tabell 4 viser sammenhenger mellom
bruk av rengjøringshjelp og en del
sentrale bakgrunnsforhold. I alt har 7
prosent av mødrene enten vaskehjelp
eller praktikant. Ikke overraskende er
slik hjelp vanligere blant dem som
har lang arbeidstid enn blant øvrige
mødre 8 . Men også blant dem som
vanligvis ikke er yrkesaktive, er det
en del som har slik hjelp. Det er først
og fremst mødre som arbeider langt
mer enn normalarbeidstiden som oftere enn andre har hjelp hjemme. Det
er også en klar tendens til at mødre
med høy utdanning oftere har rengjøringshjelp enn mødre med lav utdanning. Videre er det samvariasjon mellom husholdningens bruttoinntekt 9
og bruk av rengjøringshjelp. Mødre i
høyinntektshusholdninger har langt
oftere hjelp til rengjøring enn andre
mødre. Blant bosatte i husholdninger
med en bruttoinntekt på minst
500 000 kroner er andelen hele 19
prosent. Det er også klare forskjeller
mellom mødre i ulike bostedsstrøk.
Bosatte i store byer har oftere hjelp
enn andre.
Slike sammenhenger mellom to og to
forhold er imidlertid vanskelige å
tolke. Forskjellene mellom grupper
kan skyldes underliggende sammenhenger som ikke kommer fram i tabellen. Eksempelvis kan det tenkes at
mødre i ulike bostedsstrøk skiller seg
systematisk fra hverandre på flere
måter, og at det er disse andre for-

Arbeidstid
Ikke sysselsatt
Sysselsatt, vanlig
pr. uke
Sysselsatt, vanlig
pr. uke
Sysselsatt, vanlig
pr. uke
Sysselsatt, vanlig
pr. uke

mødre med eldre barn. Aldersvariabelen er tatt med ut fra en antakelse
om at det kan være en viss generasjonsforskjell blant dagens mødre, i
den forstand at unge mødre er mindre preget av "68-generasjonens" idealer om likhet mellom kvinner i ulike
sosiale lag enn de litt eldre mødrene,
og dermed har en mer positiv holdning til å kjøpe rengjøringstjenester.

arb.tid 1-29 timer
arb.tid 30-39 timer
arb.tid 40-44 timer
arb.tid 45 timer +
18

Utdanningsnivå

Ungclornsskolenivå
Videregående skole nivå 1
(10-årig skole)
Videregående skole nivå 2
(11-12-årig skole)
Universitets-/høgskolenivå 1
(13-14-årig skole)
Universitets/høgskolenivå 2
(15-årig skole +)

18

Husholdningens bruttoinntekt
-299 000 kr
300 000-399 000 kr
400 000-499 000 kr
500 000 kr +
Bostedsstrok
Spredtbygd strøk
5
Tettbygd strok, 200-19 999 innbyggere
6
Tettbygd strok, 20 000-99 999 innbyggere 4
Tettbygd strøk, 100 000 innbyggere +
14
Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser
mars, mai/juni og september 1994

skjellene som har betydning for hvorvidt man har rengjøringshjelp eller
ikke. For å få et bedre bilde av hvilke
faktorer som har betydning, har vi
gjennomført en analyse hvor vi ser på
effekten av flere forhold samtidig. I
tillegg til arbeidstid, utdanningsnivå,
inntekt og bostedsstrøk inngår her
husholdningsstørrelse, yngste barns
alder samt mødrenes alder som mulige forklaringsvariabler. Antakelsen er
at mødre i store husholdninger oftere
har rengjøringshjelp enn mødre i
mindre husholdninger og at mødre
med små barn oftere har hjelp enn

Ettersom den avhengige variabelen i
modellen bare har to mulige utfall
(har hjelp/har ikke hjelp) har vi benyttet logistisk regresjonsanalyse. Her
beregnes effekten av hver enkelt
variabel samtidig som andre forhold
holdes konstante. Det viser seg da at
både mødres utdanningsnivå og husholdningens inntekt har betydning
for sannsynligheten for å ha hjelp i
huset også når andre forhold holdes
konstant. Husholdningsinntekten er
den enkelt variabel i modellen som
har størst effekt. Alt annet likt, har
også arbeidstiden en viss betydning
for sannsynligheten for å ha rengjøringshjelp, i den forstand at mødre
med lang arbeidstid oftere har slik
hjelp enn andre mødre. Men noe av
den bivariate sammenhengen mellom
arbeidstid og rengjøringshjelp ser ut
til å være knyttet til inntekts- og utdanningsforhold. Når disse variablene tas ut av modellen, blir effekten av
arbeidstid klarere. Dette tyder på at
det ikke først og fremst er arbeidstiden, men mødres utdanningsnivå og
inntektssituasjon som har betydning
for om de har rengjøringshjelp eller
ikke.
-

Typen bostedsstrøk har derimot
ingen effekt når andre forhold holdes
konstante. Den bivariate sammenhengen mellom bostedsstrøk og bruk
av rengjøringshjelp ser ut til å skyldes
at mødre i de store byene har høyere
utdanning og inntekt enn mødre ellers. Når disse variablene tas ut av
modellen, blir effekten av bostedsstrøk klar. Heller ikke antall personer
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i husholdningen, yngste barns alder
eller mors alder har noen selvstendig
betydning for sannsynligheten for å
ha rengjøringshjelp.
Ikke uventet ser det altså ut til at renOringshjelp blant mødre til en viss
grad er et høystatusfenomen. Uansett
bostedsstrøk, husholdningsstørrelse,
barnas alder og egen arbeidstid har
mødre med høy utdanning og romslig økonomi oftere slik hjelp enn andre mødre. Men selv om det er klare
inntekts- og utdanningsforskjeller på
dette området, er det også en del
mødre med mindre utdannings- og
inntektsressurser som har rengjøringshjelp (se tabell 4). Dette tyder
på at bruk av rengjøringshjelp ikke
bare er et spørsmål om god økonomi,
men også har med prioriteringer å
gjøre.
Kvinner ønsker oftere rengjøringshjelp enn menn

Selv om bruk av rengjøringshjelp diskuteres mye, er det altså foreløpig få
som har slik hjelp. Men hvordan er
folks preferanser og holdninger på
dette området? Er det mange som
ønsker slik hjelp, og hvem er i tilfelle
dette? Slike forhold er ikke helt enkle
å kartlegge. Som Pedersen (1995)
påpeker i en dansk rapport om emnet, besvares slike spørsmål i lys av
eksisterende betingelser på området.
Folk tenker i forhold til dagens prisnivå, dagens tilbud av "svart" og "hvit"
arbeidskraft og omgivelsenes holdninger til, og bruk av, rengjøringshjelp.
I omnibusundersøkelsen fra 1995 ble
det stilt spørsmål om ønsker om rengjøringshjelp. De som ikke hadde privat, betalt hjelp ble spurt hvorvidt de
i sin nåværende situasjon kunne tenke seg å ha slik hjelp. De som svarte
bekreftende, ble så spurt hvorfor de
ikke hadde slik hjelp. De som ikke
kunne tenke seg hjelp, ble bedt om å
begrunne dette. Spørsmålene om be-

Samfunnsspeilet 2/96

grunnelser ble stilt åpent og svarene
kodet i ettertid. De begrunnelser som
ble gitt, tyder på at spørsmålet om
ønsker om rengjøringshjelp ble oppfattet noe ulikt. Mens enkelte svarte
ut fra dagens behov og økonomiske
situasjon, tenkte andre mer prinsipielt. Opplysningene gir likevel en pekepinn om ønsker og holdninger på
området.
Vel 1/4 av alle voksne kan i sin nåvæ
rende situasjon tenke seg å ha rengjøringshjelp. Kvinner ønsker slik hjelp
oftere enn menn. Blant begge kjønn
er det en viss aldersvariasjon, i den
forstand at unge og eldre sjeldnere
ønsker hjelp enn andre (figur 1) 1 °.
Kjønnsforskjellene gjelder først og
fremst i aldersgruppene 25-44 år og
45-66 år. Her kan nærmere 40 prosent av kvinnene tenke seg rengjøringshjelp mot vel 25 prosent av
mennene. I undersøkelsen ble det også registrert hvor mye tid den enkelte
bruker til husarbeid. Til en viss grad
er kjønnsforskjellen i ønsker om rengjøringshjelp knyttet til at kvinner

Figur 1: Andel kvinner og menn
i ulike aldersgrupper som kan
enke sig å hå rengjorinOshjelp.
Prosent .
.

16-24 år
Kvinner
Menn

25-44 år
Kvinner
Menn

45-66 år
Kvinner
Menn

67-79 år
Kvinner
Menn
0

10

20
Prosent

30

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelse september 1995
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bruker mer tid enn menn til husarbeid, men uansett omfanget av husarbeidet er ønsker om rengjøringshjelp vanligere blant kvinner enn
blant menn. Dette kan tyde på at ikke
bare det faktiske arbeidet, men også
ansvaret for og initiativet til at ting
blir gjort i huset, særlig hviler på
kvinner.
Ettersom utvalget i denne undersøkelsen er såpass lite (se rammetekst
om datagrunnlaget), er det vanskelig
å finne klare mønstre når det gjelder
hvilke forhold som har betydning for
kvinners ønsker om rengjøringshjelp.
Analyser tyder imidlertid på at ønsker
om hjelp blant gifte kvinner i alderen
25-66 år er knyttet til lang arbeidstid,
høy utdanning, høy inntekt og store
husholdninger. Fordi antall observasjoner er så lavt, er imidlertid forskjellene mellom grupper usikre.
Omnibusundersøkelsen tyder altså på
at selv om forholdsvis få har privat
rengjøringshjelp, er det ganske mange som kan tenke seg å kjøpe slike
tjenester. Det er imidlertid viktig å
være klar over at det bildet vi får, vil
variere noe med hvordan spørsmålet
utformes. I en dansk undersøkelse
om markedet for hjemmetjenester
tok man utgangspunkt i husarbeid
som husholdningen allerede hadde
utført og spurte om folk gjerne ville
ha andre til å utføre dette og hvor
mye de eventuelt ville betale (Pedersen 1995). I den norske undersøkelsen ble spørsmålet ikke knyttet til
husarbeid som faktisk var utført.
Bortsett fra at det i spørsmålet ble
henvist til folks "nåværende situasjon", ble det ikke spesifisert hvilke
betingelser slike tjenester skulle kjøpes under. Svarmønsteret ville trolig
blitt noe annerledes hvis vi hadde
stilt mer hypotetiske spørsmål med
forutsetninger om prisnivå, om at tjenestene skulle kjøpes på det hvite
marked, eller om omgivelsenes holdninger til, og bruk av, slike tjenester.
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økonomien en viktig hindring
for å skaffe rengjøringshjelp

Det ser ut til at det først og fremst er
økonomien som hindrer folk i å skaffe seg rengjøringshjelp. Nærmere
halvparten av dem som kunne tenke
seg å ha rengjøringshjelp, men ikke
har dette, oppgir som viktigste grunn
til ikke å skaffe hjelp at de synes det
er for dyrt (tabell 5). Den andre hovedgruppen av begrunnelser går på
at man egentlig ikke har behov for
slik hjelp akkurat nå. Om lag en av
fire angir slike grunner. Trolig har
disse lagt mer prinsipielle overveielser til grunn når de har gitt uttrykk
for at de kunne tenke seg rengjøringshjelp. De kunne i prinsippet tenke seg slik hjelp og kommer kanskje
til å skaffe det hvis situasjonen endres, men akkurat nå er ikke behovet
tilstrekkelig stort. En del av disse svarene var imidlertid vanskelige å plassere i en bestemt kategori. Enkelte
uttrykte f.eks. at "man bør greie å
gjøre rent selv". I slike tilfelle er det
ikke helt klart om det er manglende
behov eller mer moralske og følelsesmessige hindringer som gjør at man
ikke skaffer hjelp. Vi har her kodet
svarene som om behovet for hjelp
ikke er til stede.

Kvinner

Menn

For dyrt
Har ikke behov for slik hjelp
Uenighet i familien
Synes det er "upassende"
Vil ikke ha fremmede i huset

49
25
1
5
4

48
24
2

Vanskelig å få tak i noen som
er pålitelig
Har ikke hatt tiltak til å skaffe

4

10

noen ennå
Andre grunner/vet ikke

6
6

7
7

159

126

Antall personer som svarte

2

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse
september 1995

Foruten økonomi og manglende behov, viser enkelte til at det er vanskelig å få tak i pålitelige folk for å begrunne hvorfor de ikke har rengjøringshjelp. Videre peker enkelte på at
de synes det er upassende eller flaut
å ha slik hjelp, noen at de ikke liker å
ha fremmede i huset, noen at de ikke
har hatt tiltak til å få tak i hjelp ennå,
og noen få på at det hersker uenighet
i familien på dette området. Videre er
det enkelte som ikke kan angi noen
bestemt grunn, og enkelte som gir
grunner som ikke kan plasseres i
noen bestemt kategori.
For de fleste begrunnelser er det små
kjønnsforskjeller. Det er imidlertid en
viss tendens til at kvinner oftere enn
menn synes det er upassende å ha
rengjøringshjelp, mens menn oftere
enn kvinner mener det er vanskelig å
få tak i pålitelig hjelp.
Også det bildet vi får av hvorfor folk
ikke skaffer rengjøringshjelp selv om
de kunne tenke seg slik hjelp, er selvsagt preget av måten spørsmålene er
stilt på. Som nevnt, er spørsmålene i
omnibusundersøkelsen stilt åpent.
Det er altså de grunner folk selv
umiddelbart tenker på, som fanges
opp. De aller fleste har kun gitt én
grunn. Dersom man i stedet hadde
presentert et sett av begrunnelser for
folk og bedt dem ta stilling til viktigheten av hver enkelt, ville bildet trolig blitt noe annerledes. Det samme
ville være tilfelle hvis folk hadde fått
oppgitt en rekke mulige begrunnelser
og ble bedt om å plukke ut den viktigste. De fleste ville da ta med i betraktningen også forhold de ikke
umiddelbart tenker på når spørsmålet stilles åpent.
Manglende ønsker om hjelp
bunner i manglende behov

Om lag 2/3 av den voksne befolkning
16-79 år verken har, eller kan i sin
nåværende situasjon tenke seg å ha,
rengjøringshjelp. De aller fleste av

Har ikke behov for slik hjelp
For dyrt
Synes det er "upassende"
Vil ikke ha fremmede i huset
Har kommunal hjemmehjelp
Andre grunner/vet ikke
Antall personer som svarte

84
7
0
7
1
1

85
12
1
1
1

336

372

-

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelse
september 1995

disse, hele 85 prosent, begrunner sitt
manglende ønske om slik hjelp med
at behovet ikke er til stede (tabell 6).
Også her er det små kjønnsforskjeller.
Den nest vanligste begrunnelsen går
ut på at rengjøringshjelp er for dyrt.
Videre peker enkelte på at de ikke
ønsker fremmede i huset, mens noen
ganske få henviser til at det er upassende å ha slik hjelp, eller at de allerede har kommunal hjemmehjelp.
Også på dette området gjelder selvsagt at det bildet vi får av folks holdninger, vil avhenge noe av hvordan
spørsmålet stilles.
Kan vi vente økt bruk av rengjøringshjelp

Selv om privat rengjøringshjelp diskuteres mye, er det altså foreløpig
forholdsvis få som benytter slike tjenester. Bare om lag 1 av 20 voksne
kvinner har hjelp til rengjøring i husholdningen. Det ser dermed ikke ut
til at den nedgangen i tid brukt til
rengjøring som har funnet sted de
siste tiåra, i særlig grad er kompensert med kjøp av privat hjelp. Sett i
lys av at stadig flere kvinner har
yrkesarbeid og at boligstørrelsen har
økt betraktelig, kan dette virke overraskende. Mye av diskusjonen om
rengjøringshjelp har vært knyttet til
travle barnefamiliers behov for av-
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lastning i hverdagen. Men også blant

mødre er bruken av rengjøringshjelp
forholdsvis beskjeden. Her er det,
ikke overraskende, klare sosiale skillelinjer. Det er særlig de som har god
økonomi og høy utdanning som har
slik hjelp, men det forekommer også
blant andre grupper av modre.
Både i Sverige og Danmark ser mange et betydelig latent marked for tjenester rettet mot hjemmet. Begge
landene har, som en rekke andre
land, hatt en del utredningsarbeid
angående kjøp av tjenester i private

hjem. Diskusjonen gjelder både husog hagearbeid, vedlikehold og oppussing og til dels omsorgsarbeid. I begge land fikk mødre for alvor innpass
på arbeidsmarkedet på 1960- og
1970-tallet, og dette var noe tidligere
enn i Norge. Dermed kom tidspressproblematikken i toinntektsfamilier
tidligere på dagsorden. Enkelte svenske forskere hevder at landets sysselsettingsproblemer ikke er et spørsmål
om mangel på arbeid, men om hvordan samfunnet fordeler arbeidet mel-.
lom ulike individer (Pålsson og Norrman 1994). De mener det helt klart

finnes et marked for "hemarbete"
Sverige og foreslår at husholdet betraktes som et foretak og kjøp av
hjemmetjenester som fradragsberettigede produksjonskostnader. Dette vil,
hevder de, gi en bedre utnyttelse av
samfunnets ressurser, økt sysselsetting, større likestilling, mindre svart
arbeid og muligheter for å redusere
offentlig sektor. Forslaget har avstedkommet atskillig diskusjon.
Også i Danmark mener man det finnes et marked for kjøp av tjenester i
private hjem og at denne sektoren
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rommer et betydelig sysselsettingspotensiale. Ifølge Pedersen (1995) kan
hver femte danske husholdning tenke
seg å betale andre for å utføre noe av
det daglige arbeidet hjemme. Interessen for slik "forbrugsservice" er størst
når det gjelder rengjøring, maling og
tapetsering. Dette er tidkrevende ak-.
tiviteter som folk ikke har sterke preferanser for å utføre selv. Derimot er
det få som ønsker å overlate innkjøp,
matlaging og hagearbeid til andre.
Det er først og fremst de som har
lang arbeidstid og allerede bruker lite
tid til husarbeid, som etterspor tjenester i husholdningen. De priser folk
er villige til å betale, ligger imidlertid
nærmere det svarte enn det hvite
marked. På kort sikt er det altså trayle foreldre med høy inntekt som sees
som en mulig kjøpergruppe. På lengre sikt tenker man seg også andre
kjøpere, f.eks. enslige som prioriterer
arbeid og fritid høyt, og eldre som
ønsker privat hjelp som supplement
til offentlige tjenester. Det understrekes imidlertid at man ikke vet hvilke
betingelser som må oppfylles for at
nye grupper skal kjøpe husholdstjenester.
Norske kvinner bruker fremdeles noe
mindre tid i yrkeslivet enn svenske og
danske, men også her går utviklingen
klart i retning av høyere kvinnelig
yrkesaktivitet, mer heltid, og lengre
deltid (Statistisk sentralbyrå 1995).
Dette har medført okt oppmerksomhet om tidsknapphet også her (se
f.eks. Berg mfl. 1990), samtidig som
vi periodevis har hatt, etter norske
forhold, høye ledighetstall. Dette er
noe av bakgrunnen for de siste åras
diskusjon om bruk av hjelp i husholdningen.
Det er vanskelig å si noe om den
framtidige etterspørselen etter rengjøringshjelp i Norge. Tallene i denne
artikkelen er hentet fra 1994 og
1995. Muligens har bruken okt noe
etter at nye regler ble innført ved for-

rige årsskifte, men det er neppe
snakk om store endringeril. Selv om
få har rengjøringshjelp, er det forholdsvis mange, en av fire voksne,
som kan tenke seg å kjøpe slike tjenester. Utviklingen framover vil avhenge av hvilke virkemidler som tas i
bruk for å stimulere omsetningen av
denne type tjenester, men også av
endringer i folks holdninger på området og av hvilke seriøse tilbud som
utvikles. Som nevnt, peker enkelte på
at det er flaut eller upassende å ha
slik hjelp, eller at det er vanskelig å få
tak i pålitelige folk. Foreløpig ser det
ut til at bruk av rengjøringshjelp først
og fremst er et høystatus- og et storbyfenomen, men også dette kan tenkes å endre seg etter hvert som stadig
flere kvinner tar full jobb også i perioder med omfattende barneomsorg.
Selv om rengjøringshjelp er dyrt, er
det helt klart et spørsmål om prioriteringer både når det gjelder tid og
penger.
1. De nye reglene, som gjelder fra 1. januar
1996, gjør det enklere og billigere å engasjere privatpersoner for arbeid i hjemmet eller
på fritidseiendommen (Skattedirektoratet
1996). På visse betingelser slipper man å
betale arbeidsgiveravgift når samlet lønn ikke
overstiger 30 000 kroner for en husstand. Det
er også innført en forenklet blankett som
gjelder både skattetrekk og lønns- og
trekkoppgave. Denne ordningen kommer i
tillegg til ordningen med fritak for arbeidsgiveravgift for barnepass som innebærer at
betaling for barnepass er fritatt for arbeidsgiveravgift uten hensyn til størrelsen på
lønnsutbetalingene.
2. Artikkelen er en del av et analyseprosjekt
om bruk av hjelp i huset, finansiert av
Kommunal- og arbeidsdepartementet og
Administrasjonsdepartementet.
3. En bolig regnes som svært romslig når den
har like mange rom som beboere, pluss tre
eller flere rom i tillegg.
4. Bruttoutvalget til denne undersøkelsen var
noe mindre enn det som er vanlig og frafallet
noe høyere enn i tidligere undersøkelser. Det
høye frafallet tilskrives bl.a. omlegginger i
arbeidsrutinene ved Seksjon for intervjuundersøkelser. Undersøkelsen var en av de

første etter innføringen av databasert
intervjuing. Det oppstod enkelte tekniske og
kapasitetsmessige problemer. Pga. omorganisering av intervjuerstaben var det en del nye
intervjuere. I tillegg til nytt arbeidsverktøy
kan dette ha medført en viss usikkerhet i
intervjusituasjonen (Dahle 1995).
5. Kjennemerket familiefase grupperer
personer etter alder, samlivsstatus og om de
har hjemmeboende barn eller ikke. Det
skilles mellom gifte og enslige. Både
samboende og formelt gifte regnes her som
gifte. Ugifte og før-gifte som ikke er samboende, regnes som enslige. Gruppene med
barn omfatter personer som bor sammen
med egne barn, medregnet eventuelle
stebarn og adoptivbarn, i alderen 0-19 år.
6. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 1995 har 12 prosent av alle
husholdninger med barn 0-6 år dagmamma,
og 14 prosent har betalt eller ubetalt
barnetilsyn fra slektninger.
7. Analyser av undersøkelsen fra 1995 viser
samme monster som analysene av undersøkelsene fra 1994. Men ettersom utvalget her
er såpass lite, er tallene usikre.
8. Ideelt sett burde vi her også tatt hensyn til
ektefellens arbeidstid, men slike opplysninger
finnes dessverre ikke i omnibusundersøkelsene.
9. Husholdningens bruttoinntekt er målt ved
spørsmål om samlet bruttoinntekt (avrundet
til nærmeste 1 000 kroner) i året forut for
undersøkelsen. Det var forholdsvis mange
som ikke ville besvare dette spørsmålet.
10. Når vi her skiller mellom ulike aldersgrupper, og ikke mellom ulike familiefaser
slik det er gjort tidligere i artikkelen, skyldes
dette at utvalget til undersøkelsen er såpass
lite slik at sammenlikninger mellom menn og
kvinner i en del grupper vil bli svært usikre.
Antall observasjoner i ulike aldersgrupper er
som følger:
Kvinner
16-24 år: 91 personer,
25-44 år: 209 personer,
45-66 år: 154 personer,
67-79 år: 72 personer.
Menn
16-24 år: 81 personer,
25-44 år: 211 personer,
45-66 år: 167 personer,
67-79 år: 66 personer.
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11. Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert
om effekten av den nye ordningen. Selv om
lovendringen trådte i kraft ved årsskiftet, var
ikke forskriftene og den forenklede oppgjørsblanketten ferdig utformet før i februar. I
praksis er ordningen derfor svært fersk. Først
i begynnelsen av 1997 vil man få en
fullstendig oversikt over hvor mange som tok
i bruk ordningen i 1996 (telefonsamtale med
informasjonssjef i Skattedirektoratet, Lise
Halvorsen).
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