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Förord 

Examensarbetet är avslutningskursen för civilingenjörsprogrammet Teknisk design med 

inriktning Produktionsdesign 300 hp vid Luleå tekniska universitet. Under projektets gång har 

flera personer hjälpt till med stöttning och hjälpt projektet framåt. Jag skulle därför vilja ta tillfället 

i akt och tacka dessa individer. 

Ett stort tack till min handledare Therese Öhrling som hjälpte mig hitta det här examensarbetet, 

som stöttat, agerat bollplank och som väglett mig igenom examensarbetet. 

Tack till cheferna på städenheten som gav mig förtroendet att utföra det här examensarbetet, 

som alltid har ställt upp att besvara mina frågor och som tillhandahållit allt material som jag har 

behövt. Ett extra tack till Ulrica Pettersson som varit min handledare och tillika kontaktperson 

på städenheten som agerat bollplank, stöttat och alltid har hjälpt mig vid funderingar. 

Jag skulle vilja ge ett extra stort tack till alla städare på städenheten som ställt upp och visat samt 

besvarat allt som jag behövde se eller ha svar på under projektet. Städarnas deltagande i 

enkätundersökningen, workshopen och de observationer som genomförts har varit ovärderligt 

för projektet. 

Ett sista tack skulle jag vilja tillägna Amanda Larsson som korrekturläst rapporten och ställt upp 

som bollplank då jag har behövt diskutera något eller velat ha en objektiv åsikt från någon som 

inte varit insatt i projekt. 

 

 

Elin Söderberg 

Luleå, 2019-05-27  



Sammanfattning 

Stöd från kollegor och chefer är två viktiga faktorer till bra arbetsmiljö. Ett annat viktigt stöd är 

dokumentation. Att vid osäkerhet kunna finna svar och information som är dokumenterat kan 

leda till minskad oro och en känsla av trygghet. Dokumentation kan föras på olika sätt beroende 

på behov och förutsättning. I detta projekt har dokumentationsbehovet hos en städenhet 

undersökts och analyserats. Denna rapport är resultatet av ett examensarbetet som ägde rum 

under våren 2019 på civilingenjörsprogrammet Teknisk design på Luleå tekniska universitet. 

Den kommunala städenheten utför städning och golvrengöring i de flesta lokaler där kommunal 

verksamhet bedrivs i Piteå kommun. Städenheten har i dagsläget 85 fastanställda och åtta 

vikarierande städare i organisationen som utför städning inom fyra olika geografiska områden i 

kommunen. För att få ihop sina arbetstimmar är flera av städarna schemalagda i fler än ett 

arbetsobjekt. I dagsläget är det städarnas uppgift att själva sätta ihop scheman för när olika typer 

av städning ska ske på deras arbetsobjekt. Dokumentationen sker oftast i pappersformat och 

schemats utformning varierar både från utseende och till innehåll mellan arbetsobjekt. Med 

anledning av att dessa scheman är i pappersformat blir det också svårt för arbetsobjekt att ta 

inspiration från varandra gällande schemats innehåll och struktur. Att variationen på dessa 

scheman är så stor trots att de egentligen innehåller samma typ av information leder till en 

osäkerhet bland städarna. 

Under projektet har städarna fått besvara en enkät som innehöll en stor bredd på frågor, bland 

annat hur de upplever stöd, motivation och arbetsbelastningar. Dessa frågor användes till att 

kartlägga hur städarna upplevde olika ämnen inom organisationen. Observationer har också 

utförts på städarna där de har genomfört storstädningar och allergistädningar. Städenheten hade 

även arbetsplatsträffar och en utbildning för nya städare under projektets gång vilket gjorde det 

möjligt att även observera dessa tillfällen. En workshop där städarna fick reflektera och besvara 

olika diskussionsfrågor kopplade till dokumentation och information genomfördes i slutet av 

projektet för att samla in städarnas tankar för att använda till idé- och konceptgenerering.  

Projektet har resulterat i ett lösningsförslag på ett digitaliserat dokumentationsverktyg som 

städenheten kan ta vidare till utvecklingsarbete. Lösningsförslaget flyttar den i dagsläget stängda 

och låsta dokumentationen i pappersformat till ett mer öppet och lättåtkomligt digitaliserat 

dokumentationsverktyg. Verktyget ger städarna möjlighet att bland annat lära av varandra 

oberoende av arbetsobjekt, få ett stöd vid osäkerhet samt få in en gemensam struktur och rutin 

inom hela städenheten som skulle kunna förbättra den osäkerhet som i dagsläget finns gällande 

dokumentation. Implementering av ett dokumentationsverktyg åt städarna skulle bidra med 

enhetlighet, förbättrad arbetsmiljö och en möjlighet att bevara kunskap och information inom 

organisationen. Den kunskap och information som i dagsläget är person- och byggnadsbunden 

skulle kunna bevaras och hjälpa städenheten växa samt bibehålla status och konkurrenskraft om 

den dokumenterades. Ett digitaliserat dokumentationsverktyg skulle kunna vara lösningen till det 

behovet. 

 

NYCKELORD: DOKUMENTATION, STÄDARE, DIGITALISERING, DIGITAL DOKUMENTATION, 

KOMMUNIKATION, ARBETSMILJÖ 

 



Abstract 

Support from colleagues and managers are two important factors to a good work environment. 

Another important support is documentation. Finding answers and information that is 

documented in cases of uncertainty can lead to reduced concern and a sense of security. 

Documentation can be carried out in different ways depending on the need and prerequisites. 

During this project the need of documentation at a cleaning unit have been investigated and 

analyzed. This report is the result of a master thesis project that took place during spring of 2019 

at the Master of Science program in Industrial Design Engineering at Luleå University of 

Technology. 

The municipal cleaning unit carries out cleaning and floor cleaning in most premises where 

municipal activities are conducted in the municipality of Piteå. The cleaning unit currently has 

85 permanent and eight temporary cleaners in the organization who perform cleaning in four 

different geographical areas in the municipality. To get the required working hours several of 

the cleaners are schedule in more than one workplace. At the moment it is the cleaners task to 

assemble schedules when different types of cleaning are to be performed on their workplace. 

The documentation usually takes place in paper form and the design of the schedule varies from 

appearance to content between workplaces. Since these schedules are in paper form it is also 

difficult for workplaces to take inspiration from each other regarding the content and structure 

of the schedule. The fact that the variation on these schedules is so great even though they 

contain the same type of information leads to an uncertainty among the cleaners. 

During the project, the cleaners had to answer a survey that contained a wide range of questions 

to get an understanding on their thoughts regarding support, motivation, workloads among 

others. These questions were used to map how the cleaners experienced different topics within 

the organization. Observations have also been made on the cleaners where they have carried out 

major cleaning and allergy cleaning. The cleaning unit also had workplace meetings and an 

education for new cleaners during the project, which made it possible to also observe these 

occasions. A workshop where the cleaners had to reflect and answer various discussion issues 

related to documentation and information was carried out at the end of the project to collect the 

cleaners thoughts to use for idea and concept generation. 

The project has resulted in a solution proposal for a digitized documentation tool that the 

cleaning unit can carry on to development work. The solution proposal moves the now closed 

and locked documentation in paper format to a more open and easily accessible digitized 

documentation tool. The tool gives the cleaners the opportunity to, among others, learn from 

each other independently of workplace, get a support in case of uncertainty and get a common 

structure and routine within the whole cleaning unit that could improve the uncertainty that 

currently exists regarding documentation. Implementing a documentation tool for the cleaners 

would contribute with structure, uniformity, improve work environment and an opportunity to 

maintain knowledge within the organization. The knowledge and information that now is 

locked to people and workplaces could be preserved and help the cleaning unit grow and 

maintain status and competitiveness if documented. A digitized documentation tool could be the 

solution to that need. 

 

KEYWORDS: DOCUMENTATION, CLEANERS, DIGITALISATION, DIGITAL DOCUMENTATION, 

COMMUNICATION, WORK ENVIRONMENT  
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1. Introduktion 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbetet som sträckte sig över vårterminen 2019 på 

civilingenjörsprogrammet Teknisk design med inriktning Produktionsdesign 300 hp på Luleå 

tekniska universitet. Projektet utfördes på uppdrag av den kommunala städenheten i Piteå 

kommun. Städenheten har själva identifierat behovet att som städare kunna dokumentera delar 

av sitt arbete för att kunna få mer stöd under sin arbetsdag. Det som städenheten upplever saknas 

i deras verksamhet är ett digitaliserat dokumentationsverktyg som ska fungera som ett stöd och 

hjälpmedel åt städarna. Det önskade hjälpmedlet ska också kunna förse kunden med 

dokumentationen med anledning av de krav som ställs på kunden från miljöinspektionen.  

I det här examensarbetet har det ouppfyllda dokumentationsbehovet bland städarna undersökts. 

Lösningsförslag och rekommendationer för hur behovet kan uppfyllas och hur städenheten kan 

ta det här vidare presenteras i slutet av rapporten. Projektet avrapporteras på svenska då det är ett 

önskemål från uppdragsgivarna för att enklare kunna använda sig av resultatet. 

1.1 Bakgrund 
Den kommunala städenheten som projektet jobbar mot är beläget i Piteå och de ansvarar för 

städning och golvvård inom de flesta kommunalägda lokaler och lokaler där kommunal 

verksamhet bedrivs i Piteå kommun. Enheten har delat in kommunen i fyra olika geografiska 

områden och inom dessa områden arbetar städarna i mindre städgrupper eller som ensamstädare 

i olika lokaler eller verksamheter.  

Städenheten har själva identifierat behovet att som städare kunna dokumentera delar av sina 

arbetsuppgifter, exempelvis när en viss lokal städats och vilken typ av städning som utförts. Denna 

dokumentation ska vara som ett hjälpmedel för städarna och ett stöd i deras dagliga arbete 

samtidigt som det ska tillgodose kundens behov av dokumentation om städarbetet. Städenhetens 

områdeschefer har själva undersökt marknaden men inte hittat något som de upplever uppfyller 

deras behov. De programvaror och lösningar som de hittat ute på marknaden anses av 

områdescheferna vara för kontrollerande då de är uppbyggda på kontroll från ledningen istället 

för stödjande åt arbetarna. Den kommunala städenheten har beskrivit att de arbetar efter filosofin 

om att alla i verksamheten, städare och chefer, ska vara delaktiga i bland annat beslut och hur 

kommunikation är gentemot kunder. Att då implementera ett digitaliserat verktyg som 

kontrollerar skulle gå helt emot deras filosofi. Den kommunala städenheten i Piteå önskar alltså 

finna ett digitaliserat dokumentationsverktyg som kan fungera som ett stöd åt städarna när de 

arbetar i olika lokaler och på olika arbetsobjekt. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att identifiera hur det ouppfyllda dokumentationsbehovet hos städarna 

på den kommunala städenheten i Piteå ser ut. Syftet är sedan att ta fram lösningsförslag på hur 

detta behov kan uppfyllas. Målet med projektet är att ta fram lösningsförslag som förbättrar för 

den kommunala städenheten i Piteå och förbättrar städarnas arbetsmiljö samt att resultatet kan 

komma att appliceras på andra städverksamheter. 

1.3 Intressenter 
Inom städenheten finns det tre olika intressenter: städarna, områdescheferna och städenhetens 

kunder. Städarna är den primära intressenten då det är deras arbetsmiljö som främst undersöks 

för att se ett ouppfyllt behov i form av stöd och dokumentation. Projektet kommer leda till 
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lösningsförslag som kan komma att påverka hur områdescheferna kommunicerar med städarna, 

och vice versa, vilket gör att även områdescheferna blir en intressent i det här projektet. 

En del av städarnas dokumentation som ska direkt till kund, därför blir städenhetens kunder en 

intressent i projektet. Ett eventuellt lösningsförslag kan förändra hur kunden får ny information 

av städarna och städenheten samt hur kunden själv förmedlar information till städarna och 

städenheten. Då resultatet av projektet ska kunna appliceras på andra städenheter blir också de 

en intressent i projektet. 

1.4 Frågeställningar 
För att få bättre förståelse för projektet och en tydligare bild om vad projektet ska resultera i har 

två frågeställningar tagits fram. Nedan redovisas de frågor som kommer att besvaras i rapporten.  

• Vilka behov ur ett individ och organisationsperspektiv har städenheten avseende 

dokumentation och kommunikation som skulle kunna uppfyllas av ett digitalt 

hjälpmedel? 

 

• Hur kan ett digitaliserat hjälpmedel förbättra den kommunala städenhetens verksamhet 

och medarbetarnas arbetsmiljö?  

1.5 Avgränsningar 
Projektet pågår i 20 veckor under vårterminen 2019 och projektgruppen består av en medlem 

som kommer lägga ner 40 timmar i veckan. Denna tidsbegränsning gör att projektet endast 

kommer vara på förstudienivå. 

Projektet avgränsas till att endast undersöka lösningsförslag i sin helhet och presenteras 

konceptuellt i form av hur den är tänkt att fungera och användas samt vilka funktioner som bör 

finnas med. Gränssnitt och programmering kommer därför inte beröras i detta projekt. Inga 

kostnadsberäkningar eller ekonomiska analyser kommer att göras. Projektet kommer alltså 

resultera i ett lösningsförslag som kan tas vidare avseende gränssnitt och UX (user experience). 
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2. Kontext 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av den kommunala städenheten i Piteå och hur de 

arbetar, vilka behov som finns, hur kommunikationen sker och hur dokumentationen går till i 

dagsläget. 

2.1 Den kommunala städenheten i Piteå 
Den kommunala städenheten i Piteå utför städning åt de flesta kommunalägda lokaler och där 

kommunal verksamhet bedrivs i Piteå kommun. Piteå kommun är uppdelad i fyra olika 

geografiska områden (centralt, södra, norra och yttre) och arbetsobjekten är utsprida över hela 

kommunen, se figur 1. Städenhetens arbetsobjekt är framförallt skolor och förskolor som utger 

95 % av de lokaler som städas. Resterande 5 % är socialtjänst som korridorer på äldreboenden, 

entréer, bibliotek, museum, stadshuset med mera. 

 

Figur 1. Illustration som visar lokaliseringen av arbetsobjekten samt de geografiska områdena i Piteå kommun. 

Varje geografiskt område har en områdeschef. En av områdescheferna är även städenhetens 

avdelningschef. Totalt är 85 städare fastanställda, åtta månadsanställda vikarier, fyra områdeschefer 

och en vikarierande områdeschef anställda i organisationen. All personalen anställs på heltid och 

sedan får personalen själva bestämma om de vill arbeta deltid, förutsatt att verksamheten tillåter 

en deltidstjänst. Städarna har möjligheten att flexa under vardagar och möjligheten att testa ett 

nytt arbetsobjekt finns om det önskas. Erfarenheten varierar mellan en månad till 40 år inom 

organisationen och medelerfarenheten är 16 år. Städarna är schemalagda att arbeta i en till tio 

olika arbetsobjekt för att få ihop sina arbetstimmar, medelvärdet är fyra. I tabell 1 redovisas 

åldersfördelningen på de fastanställda och vikarierande städarna i organisationen. 

Tabell 1. Åldersfördelningen för städarna i organisationen. 

 Antal Yngst Äldst Medelålder 

  Fastanställda 85 22 år 64 år 48,7 år 

  Vikarier 8 30 år 55 år 46 år 
 

Sedan 2009 har Piteå kommuns städenhet bedrivits som en resultatenhet och har sedan de blev 

en resultatenhet fått större ekonomiskt ansvar och även fått större chans att påverka och ta egna 

beslut inom sin egen organisation (Öhrling, 2014). En positiv konsekvens av att ha blivit en 
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resultatenhet, som de själva noterat, är att sjukfrånvaron har minskat från 15 % år 2009 till  

5,26 % år 2018 (M. Lundgren, personlig kommunikation, 21 februari 2019). 

Varje städare som börjar arbeta på den kommunala städenheten i Piteå, ordinarie som vikarie, 

genomgår en utbildning under en vecka där städenheten hyr in personer som utbildar personalen 

i allt från golvmaterial och kemikalier till arbetsställningar och redskap. Utöver den utbildningen 

har städenheten ett pågående projekt med friskvårdsanläggningen för att förebygga och behandla 

belastningsskador. Detta projekt ger städarna möjligheten att träffa en fysioterapeut 30 minuter 

två gånger per år. I organisationen har de även några arbetsmiljöombud som har extra utbildning 

i bland annat ergonomi och arbetsmiljö vars uppgift är att instruera sina kollegor att arbeta på rätt 

sätt för att minimera belastningsskador. 

På nästan alla arbetsobjekt finns det städplaner i pappersformat som beskriver vad som ska städas 

i de olika lokalerna. På skolor och förskolor är det beslutat centralt på barn och 

utbildningsförvaltningen vad miniminivån på städningen ska vara. Kunden, som på en skola är 

rektorn, kan därefter välja att köpa till fler städmoment men miniminivån ska alltid finnas med. 

Utifrån städplanerna sätter städarna själva ihop scheman för när de olika lokalerna ska städas, hur 

ofta, vilka städmoment som ska utföras och vem som ska städa. Vissa städgrupper har valt att 

kombinera en planritning över arbetsobjektet med ett schema medan andra har valt att endast ha 

ett schema, se figur 2 för exempel på hur städscheman kan se ut.  

 

Figur 2. Exempel på två olika städscheman, ett med tillhörande planritning och ett utan. 

I vissa av arbetsobjekten sker det utöver den vardagliga städningen också allergistädning. 

Allergistädning innebär extrastädning av ytor i syfte att underlätta för allergiker som vistas i olika 

lokaler. Områdescheferna har dokumenterat dessa allergier utifrån vad kunden har beställt men 

ute i de olika arbetsobjekten kan det se olika ut. På ett av arbetsobjekten finns det en laminerad 

lista på en vägg som beskriver de aktuella allergierna, vilken avdelning allergin finns samt om 

personen är på plats den aktuella dagen, se figur 3. 
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Figur 3. Lista över aktuella allergierna på ett arbetsobjekt. 

På detta arbetsobjekt uppdaterade pedagogerna listan på morgonen för att informera städarna och 

bespisningspersonalen om de aktuella allergierna för dagen. Vid ett annat arbetsobjekt med 

allergistädning får städarna ett samtal av pedagogerna om personen med allergi är frånvarande. 

2.2 Kommunikation inom verksamheten 
Det är städarna på det aktuella arbetsobjektet som främst har kontakt med kunden. Vill kunden 

i efterhand lägga till något i städplanen är det städarna som sköter den kontakten och som sedan 

kontaktar områdescheferna ifall det skulle resultera i en förändring av avtalet och därmed 

faktureringen. Städarna kan också på eget initiativ ta kontakt med kunden ifall de 

uppmärksammat att en viss typ av städning bör utföras. Alla anställda inom städenheten har en 

arbetsmejl som de använder samt att de får ett litet tillägg för att använda sina privata telefoner 

att kommunicera med varandra, kunden och områdescheferna. Samtliga städare på städenheten 

har också tillgång till en digital mapp hos fastighetsförvaltningen där alla har möjligheten att se 

samma information oberoende område eller arbetsobjekt. Informationen som finns där är allt 

från städplaner, checklistor och veckobrev till ledningsprotokoll och objektsförteckningar. 

Städenheten utför mycket torra städmetoder med hjälp av mikrofiberdukar, men vissa 

städmoment behöver kemikalier. Städartiklar och förbruksvaror är något som städarna köper in 

själva via datorer som finns på deras arbetsobjekt. I dagsläget finns det inte datorer på samtliga 

arbetsobjekt. Somliga städgrupper gör gemensamma beställningar medan andra gör egna, detta 

är främst en förvaringsfråga. Vissa arbetsobjekt har inte möjlighet att förvara en större mängd 

städartiklar och då beställer flera städgrupper tillsammans för att slippa flera fraktkostnader ur både 

ekonomiskt och miljöperspektiv. Att de utför sina egna inköp gör att det finns olika artiklar på 

olika arbetsobjekt.  

2.3 Dokumentation som utförs av städarna 
Utöver den vardagliga veckostädningen utför städarna storstädningar och höghöjdsstädningar en 

gång per år och är något som dokumenteras. Det är städarna på arbetsobjekten som själva sätter 

ihop scheman för när storstädningar och höghöjdsstädningar ska ske. Figur 4 illustrerar hur ett 

storstädsschema kan se ut samt en tillhörande checklista som säkerställer att ingen lokal missas. 
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Figur 4. Bild på hur ett storstädningsschema med tillhörande checklista kan se ut. 

Eftersom städgruppen på det aktuella arbetsobjektet själva sätter ihop schemat för storstädningen 

skiljer dessa scheman sig åt. De kan variera i utseende, format, upplägg och informationsnivå. I 

figur 5 går det att se en annan variant av ett storstädsschema. 

 

Figur 5. Bild på hur en städgrupp valt att strukturera upp sitt storstädningsschema. 

Beroende på takhöjden kan höghöjdsstädningen se olika ut även om det är i samma byggnad. I 

en del lokaler räcker det med en höghöjdsdammvippa medan i andra lokaler behöver städarna 

använda en speciell dammsugare för att komma åt. I sporthallar eller andra lokaler med väldigt 

hög takhöjd behövs skylift vid utförandet av städningen. Kunskapen om vilket eller vilka verktyg 

som behövs i olika lokaler går på vissa arbetsobjekt att se i den tidigare dokumentation av 

höghöjdsstädningen, men den främsta kunskapen sitter hos personalen som jobbar på 

arbetsobjektet. I figur 6 går det att se hur dokumentationen för höghöjdsstädning kan se ut. 

Dokumentationen för storstädningen och höghöjdsstädningen förvaras i pärmar i städarnas 

fikarum på arbetsobjekten. 
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Figur 6. Bild på hur dokumentation av höghöjdsstädning kan se ut. 

Dokumentationen för höghöjdsstädningen delar städarna med sig av till kunden för att försäkra 

att det har skett medan dokumentationen för storstädningen skiljer sig åt mellan arbetsobjekten. 

Vissa städgrupper delar med sig av dokumentationen för storstädningen och andra inte. Men om 

kunden skulle vilja se dokumentationen för storstädningen finns den dokumenterad. 

Städenheten har själva tagit fram ett dokument för egenkontroll åt städarna. Egenkontrollen sker 

två gånger per termin för att själva kontrollera att städarna levererar det som lovats enligt 

städplanen. Denna kontroll kan även kunden begära att de utför eller att områdeschefen åker ut 

och gör den tillsammans med städarna, endast för att tillsammans se att de håller standarden. Då 

denna egenkontroll utförs görs den i direkt anslutning till städningen eftersom städning är en 

färskvara, så fort en lokal har tagits i bruk är städningen borta. 

Då städarna dokumenterar olika beroende på arbetsobjekt blir dokumentationen låst till 

arbetsobjektet. Städenhetens städare har mycket kunskap och information som i dagsläget inte 

dokumenteras och det som dokumenteras är svår att dela med hela städenheten då den är i 

pappersform. Att dokumentationen är i pappersform är en risk då papper och de post-it lappar 

städarna använder sig av för att anteckna tillägg och saker att komma ihåg kan försvinna. 

Dokumentation är inte heller portabel i dagsläget till samtliga inom enheten då den endast finns 

i en upplaga på det specifika arbetsobjektet. I dagsläget behöver städarna besöka lunchrummet 

då de behöver läsa eller utföra någon dokumentation. Att inte kunna utföra dokumentationen i 

närheten av den plats där momentet som ska dokumenteras är utfört medför en mänsklig risk att 

glömma. Vid frånvaro av dokumentation finns följdrisken för dubbelarbete.  
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3. Teoretisk referensram 
En teori är ett system av satser eller antaganden som beskriver verkligheten för det som studeras 

(Patel & Davidson, 2011). Då studier skiljer sig åt gör även teorier det. Vissa studier av mer 

naturvetenskapliga karaktär ger möjligheten att skapa en teoretisk struktur som är 

sammanhängande och som täcker in i stort sätt allt som berör det som studeras (Patel & Davidson, 

2011). Sedan finns det studier där det är omöjligt att utforma en teoretisk struktur som innehåller 

alla fenomen som berör studieobjektet. Inom de studier där flera olika teorier har en inverkan 

på det som studeras blir teorin som samlas in mer ett teoretiskt ramverk för studien (Patel & 

Davidson, 2011). 

Den teoretiska referensramen för projekt inkluderar flera olika ämnen. Väsentlig teori om vad 

städyrket innebär och har för risker har samlats in för att ge en tydligare bild av målgruppen. Då 

städenheten söker ett digitaliserat dokumentationsverktyg kan en konsekvens bli technostress 

vilket har gjort att teori om technostress sammanställts. Teori om stöd och faktorer för bra social 

arbetsmiljö har också samlats in då verktyget ska fungera som ett stöd åt städarna och kommer 

då påverka arbetsmiljön som finns i dagsläget. Implementering av lösningsförslaget kan resultera 

i en organisationsförändring vilket har lett till att teori om organisationer i form av förändringar 

har inkluderats i den teoretiska referensramen. Då lösningsförslaget förändrar hur städarna delar 

med sig av information och kunskap har teori om just kunskap och information i organisationer 

varit en del av teorin som samlats in. Lösningsförslaget uppmanar också städarna att dela med sig 

av information och kunskap, detta har resulterat i att teori om motivation har inkluderats i 

referensramen för projektet. Alla dessa teorier har sammanställts i kapitlet nedan. 

3.1 Teknisk design 
Detta projekt ingår i området för Teknisk design/Industrial Design Engineering. Stiftelsen 

Svensk Industridesign (u.å.) menar att design är en arbetsprocess som används för att medvetet 

och innovativt utveckla lösningar utifrån brukarens behov. Design används bland annat vid 

utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer (Stiftelsen Svensk Industridesign, u.å.). Enligt 

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) används design för att utveckla lösningar som 

tillfredsställer en individs behov bland annat genom funktionalitet och användbarhet. En 

designprocess innehåller ofta komplexa problem som inte har ett korrekt svar utan får flera 

beroenden och effekter av olika val och beslut (Wikberg Nilsson et al., 2015). Alla processer 

skiljer sig åt utifrån projektets förutsättning som behov, målgrupp, miljö, krav med mera. En 

medveten designstrategi är att sätta människan i centrum för att kunna utveckla bra lösningar 

(Wikberg Nilsson et al., 2015). 

Projektet som utförs är ett kreativt designprocess med människan i fokus inom teknisk design. 

Brukaren har varit i centrum under hela projektet och metoder som höjer brukarmedverkan har 

använts. I och med detta är det här ett projekt som faller inom ramen för teknisk design. 

3.2 Städares arbetsmiljö och hälsa 

År 2016 var städare det tionde vanligaste yrket i Sverige, 72 800 personer arbetade som städare 

och 75 % av dem var kvinnor (Centrala Statistikbyrån, 2018). Huvudsysslan för en städare är att 

bibehålla en ren miljö inom- och utomhus (Lasrado, Møllerløkken, Moen & Van den Bergh, 

2017). Arbetet som städare involverar ofta arbetsuppgifter som att komma åt under och över 

möbler, sträcka sig över ytor, städa på höga hyllor, bära städartiklar eller sopor längre sträckor 

och/eller i trappor (Arbetsmiljöverket, 2018b). Dessa arbetsuppgifter involverar repetitiva 

arbetsmoment och positioner som kan leda till ogynnsamma ergonomiska situationer (Lasrado et 
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al., 2017). Arbetspositioner som exempelvis får kroppen att böja sig framåt eller vrida sig ger en 

högre arbetsbelastning. Ett dåligt anpassningsbart arbetshjälpmedel kan också generera en högre 

belastning på kroppen. Även de arbetsmoment som inte upplevs vara skadliga kan tillslut resultera 

i besvär som smärta om de upprepas frekvent under ett arbetspass (Arbetsmiljöverket, 2018a). 

Dessa repetitiva moment och positioner kan sluta i värk och smärta som kan leda till 

muskuloskeletala besvär (Lasrado et al, 2017). Muskuloskeletala besvär och psykiska sjukdomar 

står för två tredjedelar av de diagnoser som fastställs för långa sjukskrivningar hos yrkesgruppen 

städare och fönsterputsare (AFA försäkring, 2017). I Ekberg och Wildhagens (1996) studie 

poängterar de betydelsen av att inte bara behandla individer som redan drabbats av 

muskuloskeletala besvär utan att även aktivt förbättra arbetsmiljöer för att förhindra ohälsosamma 

arbetssituationer. Enligt AFA (2017) är sjukfrånvaron 41 på 1000 individer för städare och 

fönsterputsare i Sverige och kvinnor i åldern 55–64 år har en 1,6 gånger högre risk för fallolyckor 

i samma nivå inomhus. Dessa fall beror oftast på att det är halt på golvet eller att personen snubblar 

över något och konsekvenserna som blir av fallolyckor förvärras med högre ålder (AFA 

försäkring, 2017). Muskuloskeletala besvär kan ofta uppstå som ett resultat av kombinationer av 

individuella, fysiska och psykiska riskfaktorer (Lasrado et al., 2017). Individuella riskfaktorer är 

bland annat hög ålder, hög kroppsmassa och rökning (Lasrado et al., 2017). Fysiska riskfaktorer 

är arbetssituationer som kräver att kroppen böjs, vrids, utsätts för vibrationer eller tunga lyft 

(Lasrado et al., 2017). De psykiska riskfaktorerna är till exempel högre arbetsbelastning, deadlines 

och pressen av att förlora jobbet (Lasrado et al., 2017). 

Arbetet som städare innebär ofta ensamarbete utan någon social kontakt (Arbetsmiljöverket, 

2018a). Dessa ensamma timmar kan resultera i stress på grund av hög arbetsbelastning och känslan 

av att inte kunna utföra ett tillräckligt bra arbete under arbetspasset. När kraven blir högre, tiden 

för återhämtning och stöd saknas, när kunskapen och erfarenheten är otillräckliga är risken att 

skada sig högre och det kan i sin tur resultera i arbetsfrånvaro. Tecken som kan visas då 

arbetsbelastningen är för hög och stressig är exempelvis att en individ hoppar över lunch och 

raster, motivationen är bristande, sömnsvårigheter, psykosomatiska symtom som smärta, låg 

kvalité på arbetsresultatet och att risken för olyckor ökar (Arbetsmiljöverket, 2018a).  

Under ett arbetspass är städare ofta i kontakt med vatten och rengöringsmedel 

(Arbetsmiljöverket, 2018b). Denna del i yrket kan leda till eksem och torr hud. 

Rengöringsmedlet löser upp det skyddande lagret av fett som finns på huden och i kombination 

med vatten, som luckrar upp huden, kan det resultera i att huden blir mer känslig för 

allergiframkallande medel. I vissa rengöringsmedel finns det blekmedel, kemiska 

konserveringsmedel, enzymer och parfym som kan orsaka allergi. Enligt Arbetsmiljöverket 

(2018b) har eksem har varit den vanligaste arbetsrelaterade skadan hos städare under en längre 

period. Dessa eksem kan leda till lång arbetsfrånvaro och i värsta fall kan det leda till att en person 

måste byta yrke (Arbetsmiljöverket 2018b). Händer är den mest utsatta kroppsdelen och det är 

därför viktigt att använda skyddsutrustning som handskar för att förhindra detta 

(Arbetsmiljöverket, 2018a). 

Smittor är något som städare utsätts för (Arbetsmiljöverket, 2018b). Risken att drabbas av en 

smitta varierar beroende på vilken lokal som städas. Det är exempelvis högre risk att bli smittad 

på ett sjukhus eller skola än på ett kontor. Under en möjlig epidemi varierar risken och kan vara 
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högre under vissa perioder. En städare måste känna till de risker som hen utsätter sig för och 

vidta åtgärder för att förhindra att drabbas av en smitta, exempelvis genom att använda handskar 

eller annan skyddsutrustning (Arbetsmiljöverket, 2018b). 

Enligt Arbetsmiljöverket (2018b) finns det handlingar som kan vidtas som gör arbetssituationen 

för städare lättare. Exempelvis kan de gå över till torra städmetoder som inte kräver lika mycket 

vatten och rengöringsmedel, använda arbetsredskap som går att anpassa för olika arbetsuppgifter, 

variera arbetet så att inte samma kroppsdel belastas under en längre period, använda maskiner då 

det går för att göra arbetet mer effektivt och skonsammare för kroppen. (Arbetsmiljöverket, 

2018b). 

3.3 Faktorer för bra social arbetsmiljö 
Psykosociala faktorer handlar om förhållanden som är betydande för individers psykiska och 

sociala välbehag. De psykosociala faktorerna är individuella. Alla individer har olika 

motståndskrafter för potentiellt skadliga psykiska och sociala förhållanden (Werman-Josefsson & 

Berggren, 2013). En av de viktigaste miljörelaterade resurserna är socialt stöd (Weman-Josefsson 

& Berggren, 2013). Socialt stöd kan påverka effekten och även upplevelsen av negativ stress. 

Känslan av kontroll ökar samtidigt som den negativa inverkan av stress minskar då en individ vet 

om att det finns stöd att få i en svårare situation. Forskning har även visat på ett positivt samband 

mellan det upplevda sociala stödet och mental och fysisk hälsa. Ett bra socialt stöd påverkar inte 

bara den psykiska hälsan utan har även fysiologiska effekter som att stärka immunsystemet (Orth-

Gomér, 2012; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Individer som utsätts för stora mängder av 

stress men har ett bra socialt stöd har visats producera fler immunceller i jämförelse med personer 

som har ett lägre socialt stöd (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Forskning har visat att 

bristande socialt stöd ger en ökad risk att drabbas av sjukdomar, även social isolering och 

ensamhet ökar risken för sjukdomar. Det finns även studier som visat att det positiva effekterna 

av socialt stöd går åt båda hållen. Både den som tar emot stöd och den som ger stöd upplever 

positiva hälsorelaterade effekter. Det finns även negativa aspekter med socialt stöd, exempelvis 

då socialt stöd kan bli en belastning för mottagaren men också för den som ger stödet. En individ 

kan få fel typ av stöd som då hämmar individen från att utvecklas eller gå vidare (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013).  

Det sociala stödet kan även påverka hur krav upplevs (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Vid 

ett bra socialt stöd kan höga krav upplevas som engagerande och utmanande samtidigt som vid 

ett lågt socialt stöd kan liknande krav upplevas som påfrestande och ansträngande. Då kraven är 

höga, möjligheten att påverka arbetsuppgiften är små och det sociala stödet är litet upplevs negativ 

stress vilket kan öka risken för sjukskrivning, högt blodtryck, hjärtinfarkt samt att det även finns 

samband som kan påverka fritidsaktiviteter negativt som sömnbesvär, trötthet och stressrelaterade 

psykiska besvär (Weman-Josefsson & Berggran, 2013). Individens egna krav på sig själv bidrar 

också till hur krav uppfattas. En person som har väldigt höga krav på sig själv kan uppleva ett 

diffust yttre krav som en stressfaktor, även personer som har svårt att säga nej löper en större 

stressrisk. En individ som däremot inte bryr sig och förminskar kraven som ställs känner inte lika 

mycket stress (Håkansson, 2005). Höga krav behöver nödvändigtvis inte alltid vara negativt. Det 

anses vara utvecklande att ha höga krav i kombination med högt stöd och högt beslutsutrymme 

(Theorell, 2012; Thylefors, 2008). 



 

11 
 

Det finns flera olika sätt att få socialt stöd i sitt arbete (Eklöf, 2017). Detta kan ske via kollegor 

och andra människor, emotionellt stöd. Det kan även ske via praktisk hjälp, instrumentellt stöd. 

Det är också ett stöd att få tillgång till information av andra och på så sätt kunna fatta beslut och 

göra prioriteringar, informationsstöd. Feedback från andra människor gällande hur ens 

arbetsprestation är och hur man agerar på arbetet är också ett typ av stöd. Det är viktigt att få en 

försäkran på att man utför en värdefull insats (Eklöf, 2017). Ett väl fungerande socialt stöd har 

visat ge flera positiva effekter. Dessa effekter är bland annat ökat engagemang, bättre trivsel på 

jobbet, mindre chans att individen säger upp sig, ökad arbetsmotivation, sänkt sjukfrånvaro, 

bättre psykisk hälsa och mindre risk för hjärtbesvär (Eklöf, 2017). 

Thylefors (2008) beskriver fem huvudfaktorer som har stor betydelse för hur bra en psykosocial 

arbetsmiljö upplevs. Det första är huruvida det finns egenkontroll i arbetet. Ett arbete där det för 

arbetaren går att på viss nivå påverka hur arbetet utförs, arbetstakt och fördelning har visat ge en 

positiv inverkan på arbetsmiljön. Den andra faktorn är att det ska finnas ett positivt arbetsklimat 

gentemot chefer och annan typ av ledning. Hur klimatet på arbetsplatsen upplevs påverkas 

mycket av hur positiv arbetarens relation till sin närmaste chef är. Den tredje faktorn är om det 

finns stimulans i arbetet genom att kunna utveckla sina kunskaper och lära sig något nytt under 

arbetet, detta bidrar med en känsla av engagemang, variation och intresseväckande. Den fjärde 

faktorn är att det krävs god trivsel socialt på arbetet. Goda sociala förhållanden och miljöer lindrar 

stress och bidrar till att eventuella konflikter kan hanteras lättare. Den femte och sista faktorn 

handlar om att arbetsbelastningen, både fysisk och psykisk, bör vara hanterbar men också 

utmanande (Thylefors, 2008). 

I dagsläget har den fysiska arbetsmiljön blivit bättre i form av bland annat ergonomiskt anpassade 

arbetsplatser och arbetsredskap, nu är det istället individers hjärnor som belastas (Söderström, 

2015). Söderström (2015) beskriver att de tidigare tunga lyften i en industri finns idag i datorer i 

form av system, program och hemsidor som används för att kunna utföra en viss typ av arbete. 

Sättet som system skapas har infört en ny typ av arbetsmiljö där människor tvingas använda ett 

nytt sätt att lära som kan leda till stress, frustration och utbrändhet (Söderström, 2015). 

3.4 Motivation i arbetslivet 
Att vara motiverad innebär kortfattat att känna en drivkraft inför en uppgift. Kortfattat kan det 

beskrivas att en person som är omotiverad inte känner någon impuls eller inspiration medan en 

person som är aktiv och energifylld mot och under en uppgift klassas som motiverad (Ryan 

&Deci, 2000a). Danielsson (2012) beskriver att motivation är något som alla människor känner 

i viss grad och det handlar kortfattat om att få uppleva vissa känslor. Det finns två olika typer av 

motivation: inre respektive yttre motivation (Ryan & Deci, 2000a). Inre motivation driver en 

individ att utföra saker genom utmaningar eller att uppgiften är rolig, istället för faktorer från 

omgivningen som belöningar och påtryckningar. Genom positiv feedback från omgivningen kan 

en individs inre motivation öka. Inre motivation kan resultera i högkvalitativt lärande och 

kreativitet (Ryan & Deci, 2000a, 2000b). Yttre motivation handlar om omgivningen och att 

arbeta mot ett mål. Det kan exempelvis vara att utföra en uppgift, som anses vara tråkig, för att 

uppnå välbehagskänslan när uppgiften är klar (Ryan & Deci, 2000a). 
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3.5 Technostress 
Technostress är en typ av stress som kan uppkomma via införing av ny teknik och är mest påtaglig 

på platser där snabba teknikförändringar sker (Danielsson, 2012). Väldigt ofta införs ny teknik 

med snabba omställningar av arbetsrutinerna. Den främsta orsaken till den här typen av stress är 

att nya system kan upplevas komplexa, svåra att lära sig och krångliga att använda. En faktor kan 

även vara att den nya tekniken leder till kognitiv överstimulans, för svåra uppgifter utifrån 

individens förutsättningar. Inom vissa verksamheter innebär ny teknik också fler arbetsuppgifter 

och mer tidspress. Vid implementering av ny teknik finns även risken att öka individers 

osäkerhet. Denna osäkerhet kan vara på grund av oro till att tekniken ska ändra och försämra 

förutsättningarna på arbetet. Osäkerheten kan även bero på individens tvivel på sin egen förmåga 

att hantera de nya omställningarna. Detta kan leda till att individen känner en press att ständigt 

behöva förnya sina kunskaper (Danielsson, 2012). 

Utbildning till att använda tekniska system uteblir oftare än vad de blir av (Söderström, 2015). 

Det är nästintill underförstått att användaren ska lär sig och skaffa kunskap om systemet på egen 

hand. Undersökningar har även visat att ju mindre utbildning en individ får om ett system desto 

mer missnöjd är personen som tvingas använda systemet. En allvarlig situation som kan uppstå 

då system upplevs som krångliga är när användaren börjar dra egna slutsatser till varför systemet 

är krångligt. Det kan till exempel vara tankar som: jag är för gammal, jag förstår inte, jag orkar 

inte. Det är därför viktigt för användare att förstå att ett system som är dåligt är ett 

arbetsmiljöproblem och inte ett problem hos individen (Söderström, 2015). Enligt Östlund 

(2012) finns det inget samband mellan rädslan för ny teknik och ålder, det är individuellt. 

3.6 Organisationsförändring 
Anledningen till organisationsförändringar är många (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Det kan 

finnas interna men också externa drivkrafter som är skälet till att en förändring sker inom en 

organisation. Till exempel kan det vara politiska, teknologiska, ekonomiska eller kulturella 

drivkrafter (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Det finns också olika grader av 

organisationsförändringar (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Små förändringar tenderar sällan att 

uppfattas som en stor utmaning och bidrar inte med mycket motstånd eller konflikter. Det är 

också sällan som mindre förändringar hotar känslan av tillhörighet eller identitet hos personer, 

ibland uppfattas små förändringar som triviala även om de i viss utsträckning kan påverka 

arbetssättet. Radikala förändringar däremot bidrar med större engagemang från de anställda och 

olika åsikter blir tydligare. Oro och ängslan av vad förändringen kan ha för påföljd individuellt 

är ofta en konsekvens av större förändringar. Ett större motstånd och större risk för konflikter är 

något som kan förväntas vid radikala förändringar (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Enligt Sveningsson och Sörgärde (2014) finns två huvudtyper av förändringar: revolutionär och 

evolutionär. Revolutionär förändring innebär ofta en högre grad av förändring som berör större 

delar av organisationen. Denna typ av förändring innebär oftast förändringar inom 

organisationers grundläggande orientering som kultur, struktur och strategi. Evolutionär 

förändring sker och växer fram fortlöpande och är mindre organisatoriska förändringar. En 

evolutionär förändring är oftast småskaliga förändringar som inte utmanar redan befintliga 

strukturer, normer och strategier (Sveningsson & Sörgärde, 2012, 2014). 

Motstånd kan oftast uppfattas som något som stör och hämmar utvecklingen (Sveningsson & 

Sörgärde, 2014). Ett motstånd kan bromsa upp en förändring men också få den att avstanna helt. 
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Det är därför viktigt med bland annat kommunikation, kunskapsutbyte och 

medarbetarinflytande. Ett psykologiskt motstånd kan uppstå när människor känner ett hot mot 

vad som kommer att ske, de vet vad de har men inte vad det får. Att människor reagerar negativt 

inför organisationsförändringar är inte något konstigt utan naturligt och i viss grad oundvikligt 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014).  

3.7 Kunskap och information i en organisation 
Information är något som kan delas och användas ett flertal gånger, är hållbart länge och tynar 

inte bort vid användning (Tyler, 2017). Kunskap däremot är en kombination av erfarenheter och 

ingående information om det specifika området som tillsammans skapar ett ramverk som 

utvecklas och ingår i ny kunskap och information (Arain, Bhatti, Ashraf & Fang, 2018). De flesta 

praktiskt verksamma människorna menar att de viktigaste faktorerna i de flesta organisationer är 

kunskap och kompetens (Alvesson, 2004). Kompetens avser en persons förmåga att tillämpa sina 

personliga kunskaper och förmågor för att lösa en uppgift (Keks, u.å.). Enligt Alvehus och 

Kärreman (2012) finns det fem olika typer av kunskap: 

 

• Intellektuell (mentala färdigheter) - Exempelvis minne, 
problemlösningsförmåga och kreativitet 

• Förkroppsligad (fysiska färdigheter) - En persons förmåga att exempelvis röra sig 
eller hantera redskap 

• Kulturbunden (tolkningsgemenskap) - Kunskap som överförs mellan generationer 

• Systembunden (designat system) - Kunskap som går att hitta i ett system 

• Textbunden (språkligt formaliserad) - Kunskap som skrivits ner och 
dokumenterats 

 

De två första är individuell kunskap medan de resterande tre är kollektivt tillgänglig kunskap som 

alla inom en organisation kan ta del av (Alvehus & Kärreman, 2012). Att dela kunskap och 

information är centralt i en organisation som värderar kunskap högt, där kan kunskap förmedlas 

mellan de som besitter kunskapen och de som söker den (Arain et al., 2018). Det har visats finnas 

positiva effekter av kunskapsdelning mellan arbetare (Arain et al., 2018; Tyler, 2017). Exempelvis 

ökar den personliga prestationer, arbetsteam blir mer kreativa och innovativa samt har 

kunskapsdelning positiva effekter på organisatoriska finansiella prestationer (Arain et al., 2018). 

Organisationer och grupper kan lära exempelvis genom att dokumentera och därigenom 

utveckla nya rutiner (Huzzard & Wenglén, 2012). Konkret kan det innebära att arbetare med 

mer erfarenhet om exempelvis en uppgift eller ett arbetsmoment dokumenterar hur den ska 

utföras. På så sätt kan arbetare med mindre erfarenhet få hjälp när de ska utföra olika uppgifter 

(Huzzard & Wenglén, 2012). Tayler (2017) beskriver att dokumentation i en organisation skapas 

för att informera, påminna, instruera, klargöra, bevisa, planera och sammanställa. Information 

behöver vara lättillgänglig, uppdaterad och väsentlig för de som behöver informationen. 

Dokumentation skapas genom genomförande av arbetsrelaterade uppgifter och kan antingen vara 

handskrivna, utskrifter eller digitaliserade och innehåller information som är användbara för flera 

olika användare (Tayler, 2017). Enligt Tayler (2017) finns det två dimensioner på hur en design 

för information ska vara: informationen ska vara lättillgänglig och det ska gå snabbt att hitta rätt 

informationen. Att uppnå och bibehålla en organisations konkurrenskraft är ofta kopplad till hur 

effektivt en organisations kunskapshantering fungerar och hur motiverade arbetarna är att dela 

med sig av kunskap (Arain et al., 2018). En arbetares moraliska norm är att förmedla kunskap 
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med kollegor och hjälpa organisationen att växa och samtidigt bibehålla organisationens 

konkurrenskraft. Genom att dölja kunskap och information, speciellt avsiktligt, går emot denna 

norm (Arain et al., 2018). Trots det positiva effekterna av kunskapsdelning delar inte alla arbetare 

med sig av kunskap av olika anledningar. Det kan vara orsaker som rädslan av att förlora makt, 

bli utfryst och rädslan att bli utvärderad (Arain et al., 2018). Information och data som är kritisk 

för en organisation kan ses som en produkt där de ingående komponenterna möter det förväntade 

kraven för användaren (Tayler, 2017). Denna produkt av information kan innehålla kunskaper 

om kunder, lokaler, processer, anställda med mera och måste upprätthållas över tiden (Huzzard 

& Wenglén, 2012; Tayler, 2017). 
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4. Metod 
Under projektet har flera olika metoder använts för att få svar på projektets frågeställningar. Det 

finns två olika typer av forskningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa, och i projekt har båda 

typerna använts (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012). Exempelvis är enkät en 

kvantitativ metod där svaren går att göra om till siffror och intervju är en kvalitativ metod 

(Backman et al., 2012). I det här kapitlet går det att läsa samtliga metoder som har använts under 

projektet. 

4.1 Process 
Den process som projektet har 

använt är projektcirkel vilket är ett 

systematiskt arbetssätt där projektets 

olika faser upprepas cyklist, se figur 7 

(Ranhagen, 1995). Att arbeta 

cykliskt bidrar till ett flexibelt 

arbetssätt som möjliggör att kunna gå 

tillbaka och omarbeta delar och faser 

under projektets gång (Ranhagen, 

1995). Under projektet har steg ett 

till sex i projektcirkeln använts. 

4.2 Projektplanering  
Innan projektet drog igång gjordes en projektplan. En projektplanering är en plan som beskriver 

hur projektet och arbetet ska genomföras samt vad projektets syfte och frågeställningar är 

(Backman et al., 2012; Projektledning, 2018b; Wikberg Nilsson et al., 2015). I projektplanen 

beskrivs problemet som examensarbetet undersöker och vad som lett fram till varför 

examensarbetet är aktuellt. Där beskrivs även projektets tänkta arbetssätt, vilka metoder som ska 

användas och vilka ämnen på litteratur som är relevant. För att planera och få en överblick på 

tidsresursen som projektet behöver gjordes ett Gantt-schema, se figur 8. Ett Gantt-schema är ett 

planeringsverktyg som ger en överblick över projektets olika moment och hur de överlappar 

varandra (Projektledning, 2018a). 

Figur 7. Projektcirkeln. 
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Figur 8. Gantt-schema som visar det tänkta arbetssättet. 

4.3 Kartläggning av nuläget 
För att få en bättre förståelse och inblick i städenheten genomfördes en datainsamling med olika 

metoder som bedömdes vara lämpliga för projektet (Backman et al., 2012). I datainsamlingen 

genomfördes bland annat en gruppintervju med områdescheferna. Städarna fick besvara en enkät 

samt bli observerade. Både intervjun och enkäten strukturerades upp och genomfördes tidigt i 

projektet. Städarna fick även genomföra en workshop för att samla in deras tankar och åsikter 

inför exempelvis hur de skulle vilja dokumentera och vad som är viktig information. Denna 

workshop genomfördes i mitten av projektet. Enligt Backman et al. (2012) är det viktigt att vara 

noggrann under en datainsamling för att minimera eventuella fel som kan uppstå. Att vara 

noggrann från början kan spara tid och är viktigt för att få ett så korrekt resultat som möjligt 

(Backman et al., 2012). Noggrannhet har applicerats under samtliga datainsamlingsmetoder där 

bland annat frågor och struktur har bearbetats och utvecklats noga innan genomförandet. Utöver 

detta har städenheten tillhandahållit flera olika dokument som scheman, checklistor, 

kontrolldokument med mera för att identifiera skillnader, likheter samt se hur det bland annat 

skiljer sig från arbetsobjekt till arbetsobjekt. 

4.3.1 Intervju 

Intervju är en datainsamlingsmetod som samlar in information om individers tankar och tyckande 

(Osvalder, Rose & Karlsson, 2008). I början av projektet genomfördes en semistrukturerad 

gruppintervju med alla fyra områdeschefer samt en vikarierande områdeschef. En gruppintervju 

där alla involverade är insatta i samma situation kallas ofta för fokusgrupp, med andra ord 

fokuserad intervju (Larsson, 2010; Olsson & Sörensen, 2007). Denna typ av intervju innebär att 

flera personer deltar för att få variation i gruppdiskussionen vilket var huvudsyftet med intervjun. 

Diskussion i en fokusgrupp leds av en projektledare och genererar ofta information som är 

kopplad till känslor, åsikter, reaktioner, motivation samt erfarenhet och kunskap om olika 

situationer (Larsson, 2010; Olsson & Sörensen, 2007; Wikberg Nilsson et al., 2015). Inför 

intervjun hade olika frågor och punkter strukturerats upp som skulle besvaras och diskuteras 
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tillsammans under mötet. Denna intervju spelades in, och transkripterades efteråt, för att öppna 

upp möjligheten att ställa följdfrågor och i efterhand kunna lyssna igenom intervjun igen. Att 

spela in intervjun var även ett sätt att få bra flyt i diskussionen utan att tappa fokus och känna 

stressen av att anteckna. De punkter och frågor som togs upp under denna intervju går att se i 

bilaga 1. 

4.3.2 Enkät 

Städarna fick under projektet besvara en enkät, se bilaga 2, som är en metod där användarna 

skriftligt får dela med sig av åsikter och tankar på förbestämda frågor (Osvalder et al., 2008). 

Denna metod kräver ingen personlig kontakt vilket gör att inget möte behöver bokas in samtidigt 

som en stor mängd data kan samlas in från en stor grupp människor under kort tid. En enkät 

bidrar också med att frågorna ser exakt likadana ut för alla svarande (Backman, 2012; Osvalder 

et al., 2008). Enkäten skickades ut till alla områdeschefer som sedan delade ut enkäten i 

pappersformat till städarna under respektive områdes arbetsplatsträff. Enkäterna samlades sedan 

in och sammanställdes digitalt manuellt. Risken att inte digitalisera svaren korrekt har försökts 

minimeras genom att endast digitalisera några enkäter i taget och sedan dubbelkollat dem i 

efterhand.  Enkäten bestod av varierande påståenden som städarna fick vikta från ett till sex 

(stämmer inte till stämmer helt) beroende på hur bra påståendet stämde in på just dem. 

Anledningen till att viktningen gick från ett till sex var för att städarna inte ska få möjligheten att 

svara i mitten, de behövde alltså ta ställning till påståendet. I enkäten fick städarna även besvara 

hur länge de hade arbetat som städare. Vissa städare valde att skriva ett spann på hur länge de 

hade arbetat som städare, exempelvis 15 – 20 år, vilket gjorde att de svaren fick ett medelvärde 

istället för en exakt siffra. Påståendena var utformade för att få en överblick var majoriteten av 

städarna ställer sig i olika frågor som framförallt rör stöd, kontroll och belastning. Under 

utformningen av enkäten fanns formuleringen av frågorna i åtanke för att minimera risken för 

missförstånd. För att få en insyn i vad städarna som arbetat kortast respektive längst ställer sig till 

vissa frågor har deras svar plockats ut och sammanställts. 

4.3.3 Observation 

För att se hur städarna beter sig i konkreta arbetssituationer genomfördes observationer vilket är 

en bra metod som ger kunskap om hur den verkliga situationen ser ut för personen som 

observeras (Osvalder et al., 2008). Huvudsyftet med observationerna var att bilda en förståelse 

för städarnas arbetssituation under normala omständigheter samtidigt som det gick att se hur de 

verkligen utför en uppgift och inte hur de sa att uppgiften utförs (Osvalder et al., 2008). Under 

projektet genomfördes direkt observation som är en observationstyp där observationen sker 

direkt på plats i den naturliga omgivningen samt deltagande observation som innebär att den som 

utför studien är med och utför arbetsuppgiften (Backman et al., 2012; Olsson & Sörensen, 2007). 

Totalt genomfördes två direkta och deltagande observation med två olika arbetsgrupper, en med 

två städare respektive fem städare, och under dessa observationer utförde städarna storstädning 

samt allergistädning. Trots att ingen vardaglig städning observerades instruerade städgrupperna 

hur de brukar städa vid de tillfällena.  Utöver de nämnda observationerna observerades även en 

arbetsplatsträff och ett utbildningstillfälle. Under samtliga observationer fanns möjligheten att 

ställa frågor och städarna berättade, visade och informerade hur de brukar jobba och hur det 

fungerar på just deras arbetsplats. 

4.3.4 Workshop 

Workshop är en metod där olika människors kunskaper, åsikter och perspektiv samlas in 

(Astrakan, 2018). I stora drag handlar workshop om att en grupp ska diskutera och lösa 

förbestämda problem eller frågeställningar givet till dem av en arbetsledare (Astrakan, 2018). På 
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grund av förhinder hos projektets medlem genomfördes workshopen av städenhetens 

områdeschefer. Städenheten hade en inplanerad arbetsplatsträff med alla städare vilket utnyttjades 

för workshopen. Detta gjorde att det inte behövdes bokas in ett nytt möte med alla städare och 

därmed ta upp mer av deras arbetstid. En detaljerad genomförandeplan som bollats med båda 

handledarna sammanställdes innan workshopen för att förhindra missförstånd, underlätta 

genomförandet samt att utveckla diskussionsfrågorna. Enligt Astrakan (2018) är det viktigt att 

förbereda genomförandet innan workshopen och klargöra vad målet är och hur processen till 

målet ser ut. I genomförandeplanen beskrevs bland annat att grupperna skulle vara runt 4-6 

personer, materialet som fanns till förfogande var papper och penna, städarna hade mellan 5-10 

minuter per diskussionsfråga beroende på hur aktiva diskussionerna var samt att de bara fick 

tillgång till en fråga i taget att fokusera på. Svaren på diskussionsfrågorna samlades sedan in av 

områdescheferna och vidarebefordrades för att sammanställas och analyseras. Vissa 

workshopgrupper valde att skriva ner hur de tänkte och varför, medan andra endast 

sammanställde sina svar. Genom att skriva ner tankar och åsikter är det lättare att få en anknytning 

till de tankar som kommer upp. Att använda olika typer av material kan strukturera upp 

diskussionen och visualisera tankar (Astrakan, 2018). Då städarna bara hade tillgång till papper 

och penna under workshopen kan det ha hämmat deras kreativitet och därmed resulterat i hur 

väl de valde att besvara diskussionsfrågorna. De diskussionsfrågor som användes under 

workshopen går att se i bilaga 3. 

4.4 Litteraturöversikt 
En litteraturöversikt har under projektet genomförts för att sammanställa böcker och forskning 

inom ämnen som projektet berör (Patal & Davidson, 2011). De källor som har använts har både 

varit i tryckt och digitalt format. Teorier och modeller i sin helhet har tryckta böcker använts 

medan ny forskning i form av artiklar och rapporter har hittats genom sökmotorn Scopus då 

nyare material snabbare går att hitta digitalt (Patal & Davidson, 2011). Arbetsmiljöverkets 

hemsida och centrala statistikbyråns hemsida har också använts. Sökorden för att hitta relevant 

litteratur har bland annat varit fokuserad på städyrket, psykosocial arbetsmiljö, digitalisering och 

stöd. Teorin som har samlats in via litteraturöversikten har använts för att analysera resultatet i 

projektet. 

4.5 Analys av nuläget 
Innehållsanalys är en metod som ger en kvantitativ beskrivning av innehåll i olika texter och 

används i samhällsvetenskaplig forskning (Nationalencyklopedin, 2019). I en innehållsanalys 

analyseras helheten istället för det enskilda. Denna metod är bra då större mängd material ska 

analyseras, till exempel enkäter (Nilsson, 2010). Genom denna analysmetod skapas ett system av 

olika frekvenser av innehållet i exempelvis en text för att ta fram och analysera den insamlade 

informationen (Nationalencyklopedin, 2019; Nilsson, 2010). I detta projekt har bland annat 

enkätsvaren analyserats genom att dela in städarna i erfarenhetsgrupper och hur många 

arbetsobjekt de arbetar på. 

Korrelationsanalys är en analysmetod som används då man vill se om det finns ett samband mellan 

olika variabler (Creuna, 2016; Edling & Hedström, 2003). Det kan till exempel vara sambandet 

mellan hur ett enkätsvar ställer sig till ett annat. I projektet har analysen utförts i 

analysprogrammet SPSS som enkelt kan utföra beräkningar på stor mängd data samtidigt. 

Samtliga parametrar i enkäten har ställts mot varandra för att se eventuella korrelationer. Därefter 

har de parametrar som visade sig ha korrelation övervägts om korrelation var rimlig eller inte. 
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4.6 Idé- och konceptgenerering 
Resultatet från datainsamlingsmetoderna har stått till grund för den idé- och 

konceptgenereringen som genomförts. En kravspecifikation för vad en lösning ska klara av har 

skapats utifrån städarnas tankar och synpunkter. För att tillgodose det identifierade 

dokumentationsbehovet har idéer tagits fram genom brainstorming och som sedan bearbetats 

vidare till komponenter i ett konceptförslag. Då det finns flera olika sätt som dokumentationen 

kan lagras har de identifierade plattformarna som städenheten kan använda sig av analyserats. De 

olika plattformarnas för- och nackdelar har tagits upp och det enda förslag som uppfyllde samtliga 

krav i kravspecifikationen valdes ut som plattform för ett lösningsförslag. 

4.6.1 Brainstorming för framtagning av lösningsförslag 

Den data som samlats in gav en grund till att genomföra en brainstorming, vilket är en metod 

som genererar idéer och lösningsförslag för ett särskilt problem eller behov (Osvalder et al., 

2008). Metoden användes för att få fram hur dokumentation skulle kunna föras inom 

städenheten. Vilken information som städarna själv behöver dokumentera och vilken 

information som redan behöver finnas dokumenterad. Post-it lappar i olika färger användes till 

att kategorisera vad som behövde finnas i ett hjälpmedel på enhetsnivå och på arbetsobjektsnivå, 

se figur 9. 

 

Figur 9. En bild av den brainstorming med post-it lappar som ägde rum. 

4.6.2 Kravspecifikation 

För att få övergripande koll på vad den tänka lösningen ska klara av framställdes en 

kravspecifikation. Kravspecifikation är ett enkelt sätt att strukturera upp vad en lösning ska klara 

(Karlsson, Osvalder, Rose, Eklund & Odenrick, 2008). Med enkät, intervjuer, observationer och 

workshop som grund sammanställdes en kravspecifikation för vad ett dokumentationsstöd för 

städenheten ska uppfylla. Kravspecifikationen diskuterades med handledaren från städenheten för 

att få fram en bra kravspecifikation. Ytterligare en kravspecifikation för vad de olika 

schematyperna ska innehålla togs också fram som sammanställer det som identifierats och det som 

städarna uttryckt är viktig information i ett schema. Denna kravspecifikation är viktig då 

städscheman är bland det viktigaste dokumentationerna som städarna behöver för att kunna 

utföra sitt arbete, komma ihåg städmoment och undvika dubbelstädning. Dokumentationen för 

städschemana är också viktig för att säkerställa för kunden att det som köps också utförs. 
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4.6.3 Identifiering och val av plattform 

En brainstorming för var lagringen och utförandet av dokumentationen kan ske togs också fram. 

Denna brainstorming grundades i de identifierade plattformarna som städenheten har i dagsläget 

och plattformen som de visat intresse för att implementera. I början av projektet la städenheten 

själva fram alternativet att ha ett digitaliserat dokumentationsverktyg för att ge stöd och hjälpa 

städarna i deras vardagliga arbete. Utöver det alternativet har ytterligare två plattformar 

identifierats. För att kunna avgöra hur väl dessa plattformar stämmer överens med städenhetens 

behov sammanställdes plattformarnas för- och nackdelar. För- och nackdelarna togs fram och 

bearbetades manuellt utifrån det som identifierats om plattformarna. Efter det skickades en 

sammanställning av för- och nackdelarna till handledaren på städenheten för feedback. 

Plattformarnas för- respektive nackdelar sammanställs och redovisas i en tabell i kapitel 5.9.2. 

För- och nackdelarna ställdes sedan mot kravspecifikationen för ett lösningsförslag för att se hur 

väl de uppfyllde kraven. En av dessa plattformar uppfyllde samtliga krav på innehåll och vad som 

ska uppfyllas, vilket ledde till att den plattformen valdes för vart dokumentationen på ett 

lösningsförslag ska föras. 

4.7 Framtagning av slutgiltigt koncept 
De olika komponenterna som kom fram vid idé- och konceptgenereringen vidareutvecklades 

med hjälp av kravspecifikationen för vad de olika schematyperna ska innehålla. Komponenterna 

utvärderades och utvecklades med det som kommit fram från städarna och det som observerats. 

Detta utvecklingsarbete resulterade i åtta underkategorier till kategorin Enhetsnivå och 20 

underkategorier till kategorin Arbetsobjektsnivån. De utvecklade komponenterna och den valda 

plattformen kombinerades ihop till ett slutgiltigt lösningsförslag på hur det identifierade 

dokumentationsbehovet kan lösas. 

4.8 Metoddiskussion 
De metoder som använts under projektet har bidragit till att projektet har gått framåt. Det finns 

också några felmarginaler som kan ha uppstått genom just de använda metoderna. En konsekvens 

med att den semistrukturerade intervjun spelades in kan vara att de som intervjuades valde att 

tänka efter hur de formulerade sina svar och inte visste hur mycket de vågade berätta. Hur 

frågorna ställdes kan också ha påverkat hur de valde att formulera sina svar. Frågorna kan ha 

upplevts som svåra eller komplicerade att svara på, de kan även ha uppfattats som konstiga eller 

helt självklara. Det var ett stort spann på frågornas innehåll vilket kan ha förvirrat de som 

intervjuades. Allt material från intervju, enkät, observation och workshop har raderats och 

förstörts vid projektets slut för att förhindra spridning. 

Den iterativa processen som har använts under projektet har möjliggjort att kunna gå tillbaka 

och hela tiden samla in ny information som upplevts saknats. Att inte vara låst vid ett delmoment 

är något som kan ha bidragit till projektet. Den inbyggda elasticiteten som den iterativa processen 

och projektcirkeln medför gjorde det enkelt att bearbeta om delmoment. Att arbeta enligt 

projektcirkeln och gå tillbaka till tidigare faser under projektet har bidragit med all den empiri 

som har samlats in och analyserats. Hade projektet varit med linjärt är risken stor att mycket data 

hade gått förlorat. Att sammanställa alla projektets delar i ett Gantt-schema har gett en bra 

översikt och en bättre förståelse för tidsramen för de olika delarna i projektet. Eftersom schemat 

sammanställdes i början av projektet har det varit svårt att följa den full ut då vissa delar har tagit 

längre/kortare tid än planerat. Att inte följa schemat fullt har ibland bidragit till en stress och en 

känsla av att inte hinna klart. Denna stress har dock varit hanterbar och bidragit med ett fokus 

för att utföra ett bra arbete och hinna klart i tid. 
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Den teoretisk referensramen som samlades in har bidragit till att forma projektet i en viss riktning 

tillsammans med datainsamlingen. Hade andra teorier hittats hade projektet troligtvis påverkats 

på något sätt. Det är också troligt att vissa teorier har missats att inkluderas i referensramen som 

kan ha haft betydelse för resultatet. Teorin som är sammanställd i rapporten anses dock vara 

relevant och kopplad till det som kommit fram under projektets gång. 

Enkäten som skickades ut samlade in mycket användbar data ur städarnas perspektiv till projektet. 

Att enkäten var i pappersformat och delades ut under arbetsplatsträffar gjorde att många svarade 

vilket har gynnat projektet. En nackdel och därmed felmarginal kan vara att enkäterna behövde 

sammanställas och digitaliseras manuellt. Vikningar och svaren kan ha digitaliserats fel på 

någon/några av enkäterna. Frågorna i enkäten kan ha skapat missförstånd då alla människor tolkar 

saker olika och därmed viktat annorlunda trots att frågornas utformning fanns i åtanke då de 

formulerades. Under besöket på arbetsplatsträffen diskuterade vissa städare frågorna tillsammans 

och kan då ha påverkat varandra. Detta kan ha lett till att vissa städare angivit en annan viktning 

än vad de egentligen hade valt om de inte haft möjligheten att diskutera med en kollega. Att det 

finns en felmarginal i viktningssvaren är svårt att förbise vid vetskapen att vissa städare diskuterade 

vissa frågor och är något som är svårt att korrigera i efterhand. Det faktum att städarna diskuterade 

med varandra kan även ha gynnat resultatet. Vid osäkerhet runt en fråga kan diskussion ha varit 

en bidragande faktor till att vissa städare förstod frågans mening och därmed kunnat ge ett korrekt 

individuellt svar. 

De observationer som genomfördes har varit en stor faktor som drivit projektet framåt i den 

riktning som den gjorde. Då städarna arbetar olika på de olika arbetsobjekten var det bra att få 

en inblick i hur det kan se ut på flera arbetsplatser och i olika stora arbetsgrupper. Det var givande 

att se de städrutiner som sker mer sällan eller som endast utförs på vissa arbetsobjekt, exempelvis 

allergistädning. Vissa städmomenten som sker under storstädningen sker även under den 

vardagliga städningen, bland annat att torka ytor och sopa golv. De arbetsmoment som både sker 

under storstädningen och den vardagliga städningen gjorde det möjligt att jämföra hur de sa att 

de gjorde samt hur de verkligen utförde det. Att ingen vardaglig städning observerades är något 

som därför inte anses som något som kan ha påverkat resultatet avsevärt eftersom många moment 

är lika på storstädningen. Hade det istället varit tvärtom, att det var den vardaglig städningen som 

observerades och inte storstädningen, hade nog resultatet blivit lidande då storstädningen 

innehåller mer speciella moment. Delaktigheten i vissa städmoment gjorde att städarna enklare 

kunde visa och berätta samt att det var enklare att se olika saker och komma på frågor under 

observationerna. 

Genom att dela upp städarna i erfarenhetsgrupper i analyserna och endast kolla på de med minst 

och de med mest erfarenhet är inte en representativ bild av verkligheten, trots att det är en 

intressant jämförelse. Erfarenhetsgrupp valdes till 0 – 2 och 35 – 40 år. Att intervallen för de som 

arbetat kortast bara är två år är för att ge städarna möjligheten att ha utfört majoriteten av 

arbetsuppgifter men ändå vara relativt nya. En person som arbetat en längre tid med ett yrke 

uppfattar inte samma problem som en som arbetat en kortare period. Det är intressant att se hur 

de som arbetat inom städenhet en kortare period ställer sig till vissa frågor och hur de upplever 

saker. På samma sätt är det intressant att se hur de som jobbat längst ställer sig till samma frågor 

och hur deras svar skiljer sig mot de som jobbat kortast. De städare som arbetat mellan 35 – 40 

år har med stor sannolikhet utfört samtliga arbetsuppgifter flera gånger. Att därför utföra denna 

jämförelse ger en möjlighet att se om det finns skillnader hur städarna uppfattar frågor beroende 

på deras erfarenhet. Att endast plocka ut kanterna av ett erfarenhetsintervall exkluderar en stor 

mängd städare ur analysen. För att få med så många städares åsikter som möjligt har först alla svar, 
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oberoende erfarenhet, sammanställts och analyserats för att sedan delas upp i analyser kopplade 

till deras arbetserfarenhet. 

Under observationerna som genomfördes med städarna identifierades ett litet motstånd mot 

projektet vilket även områdescheferna observerat. På grund av motståndet valdes det därför att 

inte boka in ett till möte med städarna för att genomföra workshopen. Områdescheferna 

genomförde alltså workshopen på egen hand direkt efter en gemensam arbetsplatsträff med 

samtliga städare istället. Städarna hade bara tillgång till papper och penna under workshopen. 

Denna begränsning av material kan ha hämmat deras kreativitet. Om städarna haft tillgång till 

andra medel som post-it lappar, sax eller färgpennor hade det kanske främjat hur de valde att 

besvara diskussionsfrågorna. På grund av frånvaron i workshopen fanns heller ingen 

dokumentation på vad som observerades i form av vilka frågor som diskuterades mest samt vad 

som kunde höras under diskussionerna. Att inte vara delaktig under workshopen kan ha påverkat 

resultatet med att något kan ha missats eller att funderingar från städarna på vissa frågor kan ha 

uteblivits. Städarna kan ha påverkats av att det var deras chefer som höll i workshopen och inte 

en utomstående. Likt enkäterna hade det varit intressant att höra vad städarna diskuterade under 

genomförandet av workshopen i kombination med deras anteckningar. Troligtvis kom det fram 

mer under genomförandet än det som städarna valde att skriva ner. 

Kravspecifikationen för vad ett lösningsförslag ska klara av genererades utifrån städarnas tankar, 

litteratur och det som observerats. Att ta fram krav endast från städarnas åsikter skulle inte ge 

kraven någon styrka eller något att backa upp dem med. Det har därför varit viktigt att hitta 

belägg till alla krav så de verkligen bidrar till att uppfylla behovet och har någon mening. Kraven 

har alltså noga valts ut och utvecklats med dokumentationsbehovet i åtanke. Att kombinera 

städarnas åsikter med det som observerats har tagit bort risken att ha krav som egentligen inte 

bidrar med att uppfylla behovet. Att kombinera ihop städarnas åsikter med litteraturen och 

observationer har bidragit med krav som tillsammans skulle uppfylla dokumentationsbehovet. 

Risken att inte alla för- och nackdelar med de olika plattformarna är inkluderade finns. Då dessa 

parametrar har tagit fram genom personliga observationer och identifieringar är chansen stor att 

något har missats. För- och nackdelarna hade kanske sett annorlunda ut om de hade tagits fram 

av personer som varit insatta i samtliga plattformar och tillsammans i grupp hade brainstormat 

fram parametrarna. Men de mest väsentliga för- och nackdelarna om samtliga plattformar upplevs 

ändå ha identifierats och gjort det möjligt att värdera plattformarna mot kravspecifikationen. 

Dessa parametrar har även bollats till handledaren på städenheten för feedback och tillägg av för- 

och nackdelar. 

Att generera fram ett lösningsförslag ensam hade varit svårt om inte datainsamlingen hade varit 

så noggrant genomförd. De frågor som städarna fått besvara och diskutera under projektet har 

varit till stor hjälp och är det som har format lösningsförslaget. Utan de specifika frågorna om vad 

städarna upplever saknas samt vilken information de anser att de behöver, hade det inte resulterat 

i ett lösningsförslag som uppfyller städarnas behov. Frågornas utformning i kombination med 

städarnas svar och delaktighet i projektet har varit den avgörande faktorn för projektets 

utformning och resultat.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av metoderna som presenterades i kapitel 4, samt analys av 

resultatet. Enkäten som städarna besvarade resulterade i att 84 svarade varav en angav att hen var 

vikarie. Det var några enkäter som inte var fullbordade då inte alla städare lämnat svar på samtliga 

frågor, de har därför uteslutits ur analyser vid de frågor som inte besvarats. Det var åtta 

viktningsfrågor i enkäten där alla deltagande städare besvarade, det motsvarar 29 % av 

viktningsfrågorna. Viktningsfrekvenserna på enkätens olika viktningsfrågor går att se i bilaga 4. 

På workshopen som genomfördes deltog runt 90 städare i 14 olika workshopgrupper. 

Det finns en viss felmarginal i vissa diagram då det saknas några procentenheter för att komma 

upp till 100 %. Denna felmarginal beror på avrundningen till heltal. Det finns exempelvis staplar 

i vissa diagram med procenttal som avslutas med <”0,5” som har avrundats nedåt och resulterat 

i att det saknas någon procentenheter. Alla beräkningar är genomförda manuellt i Excel vilket 

kan ha resulterat i mindre fel vid jämförelse med en programvara. För att minimera detta fel har 

alla beräkningar utfördes minst två gånger samt genomförts i analysprogrammet SPSS där även 

alla korrelationsanalyser har utförts. 

5.1 Städarnas upplevelse av stöd och motivation 
De konversationer som ägt rum med städarna under observationerna och besöken har antytt till 

att städarna trivdes bra på sin arbetsplats. I enkäten var det 80 % av de deltagande städarna som 

viktade en sexa (stämmer helt) på viktningsfrågan ”Jag trivs på mitt arbete” samt 99 % viktade 

mellan 4 – 6. Städarna upplevde också att de får vara med och påverka sitt arbete. Både under 

observationerna och i enkäten framgick det att städarna upplevde att de får vara en del i 

beslutsvägarna och bestämma stora delar av sitt arbete. I enkäten valde 99 % att vikta 4 – 6 på 

viktningsfrågan ”Jag får vara med och påverka mitt arbete”, vilket stämmer bra överens med det 

som kom fram i diskussioner under observationerna med städare. I enkäten ställdes 

viktningsfrågan ”Jag känner mig motiverad inför/under en arbetsdag” där 95 % valde att vikta 4 

– 6. I en korrelationsanalys i analysprogrammet SPSS framgick det att det finns en korrelation 

mellan att känna sig mer motiverad och att arbeta i fler byggnader. Ur enkäten framgick det 

dessutom att majoriteten av städarna känner sig nöjda med sin arbetsinsats efter en arbetsdag där 

99 % valde att vikta 4 – 6 på just den viktningsfrågan.  

Under projektet har det identifierats tre typer av stöd för städarna i deras arbete: chefer, kollegor 

och dokumentation. Enkäten visade att städarna upplevde ett bra stöd från chefer och kollegor, 

vilket styrks av diskussionerna som ägde rum under observationerna. 95 % av städarna har viktat 

4 – 6 på viktningsfråga relaterat till stöd från kollegor och dokument. 96 % har viktat 4 – 6 på 

viktningsfrågan om stödet från chefer. I figur 10 syns svarsfördelningarna för viktningsfrågorna 

kopplade till hur städarna upplevde stödet från chefer, kollegor och dokument. 
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Figur 10. Svarsfördelningen för hur städarna upplever stödet från chefer, kollegor och dokument. 

Majoriteten av städarna upplevde att dokumentationen (scheman, checklistor, 

kvalitetskontrollslistor etcetera) som finns är ett bra stöd. Hela 95 % har viktat 4 – 6 på den 

viktningsfrågan, varav 46 % viktat en sexa. I jämförelse med viktningsfrågorna relaterade till stöd 

från kollegor och chefer är stödet i form av dokument lägre. Det är extra tydligt vid analys av 

hur städarna har valt att vikta inom viktningsgruppen 4 – 6. Trots att alla tre viktningsfrågor har 

nästan exakt samma procentandel på viktning 4 – 6 är det en skillnad i hur städarna har valt att 

viktat inom det spannet. Det är en skillnad på 16 – 24 % på viktningsalternativ sex vid jämförelse 

av dokumentationens stöd och stödet från kollegor samt chefer. Det är 4 % som valt att vikta 2 

– 3 på viktningsfrågan som handlar om stöd i form av dokument, vilket motsvarar en 

medelerfarenhet på 16,8 år. Det är en medelerfarenhet som är högre än genomsnittet (16 år) som 

inte tyckte att stödet i form av dokument var tydligt och bra.  

Då stöd har visats ha betydelse för psykisk och fysisk hälsa gjordes en korrelationsanalys över hur 

det stämmer överens hos städarna på städenheten. I analysprogrammet SPSS visade det sig finnas 

korrelation mellan ökat stöd och att inte uppleva fysisk och psykisk trötthet. Det var endast stödet 

från chefer och att känna fysisk trötthet efter en arbetsdag som inte hade någon korrelation. 

Städarna fick i enkäten möjligheten att besvara viktningsfrågan om de upplever att alla städare 

inom städenheten utför lika mycket arbete. 80 städare valde att besvara den viktningsfrågan och 

svarsfördelningen går att se i figur 11. 

 

Figur 11. Svarsfördelningen på viktningsfrågan "Jag upplever att alla städare utför lika mycket arbete". 
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25 % av städarna som besvarade den viktningsfrågan har angivit viktat 1 – 3. Det är alltså en 

fjärdedel av de städare som besvarade viktningsfrågan som upplevde att alla städare på städenheten 

inte utför lika mycket arbete. Medelerfarenheten är 17,5 år på de som viktat 1 – 3 och 15,1 år 

på de som viktat 4 – 6. Det är en högre medelerfarenhet för de städare som upplevde att det 

finns en variation på hur mycket arbete som utförs från städare till städare. 

5.2 Inställningar till att arbeta på olika arbetsobjekt 
För att få en inblick i hur trygga städarna skulle känna sig med att bli tilldelade ett arbetsobjekt 

där de inte haft introduktion fick städarna vikta viktningsfrågan ”Jag skulle känna mig trygg i att 

bli tilldelad ett arbetsobjekt som jag inte haft introduktion för”. På den viktningsfrågan svarade 

82 städare och deras svarsfördelningen går att se i figur 12. 

 

Figur 12. Svarsfördelningen för viktningsfrågan "Jag skulle känna mig trygg i att bli tilldelad ett arbetsobjekt som jag inte haft 
introduktion för". 

Som det går att se i figur 12 är viktningarna utspridda. Det finns ingen ytterkant som sticker ut, 

svaren är centrerade med en förskjutning åt höger. Då det finns ett stort spann av erfarenhet i 

organisationen öppnades denna vikningsfråga upp för att se hur olika erfarenhetsgrupperna ställde 

sig till den här viktningsfrågan. Svarsfördelningen är sammanställd i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av hur variationen i erfarenheten blev i de olika vikningsgrupperna för viktningsfrågan "Jag skulle 
känna mig trygg i att bli tilldelad ett arbetsobjekt som jag inte haft introduktion för”. 

 Viktning 1 – 3 Viktning 4 – 6 

Totalt 36 % 64 % 

Svarsfördelningen i erfarenhetsgrupperna 

Erfarenhet < 20 år 40 % 60 % 

Erfarenhet ≥ 20 år 29 % 71 % 

Medelerfarenhet i de olika viktningarna 

 13,9 år 16,5 år 

 

I tabell 2 går det att utläsa att majoriteten av båda erfarenhetsgrupperna, 60 % samt 71 %, skulle 

känna sig trygga med att bli tilldelade ett arbetsobjekt som de inte haft introduktion för. Det är 

en något högre andel av de med erfarenhet över 20 år som skulle känna sig trygga än de med 

erfarenhet under 20 år. Att det är fler med erfarenhet över 20 år som skulle känna sig trygga går 

även att se i medelerfarenheten då den är 2,6 år högre för viktning 4 – 6 än den för 1 – 3. Trots 

att majoriteten skulle känna sig trygg är det 29 % av de städare som jobbat över 20 år som inte 
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skulle känna sig trygga med att bli tilldelad ett arbetsobjekt som de inte haft introduktion för. 

För att få en bättre bild av hur städarna med kortast samt längst erfarenhet ställde sig till denna 

viktningsfråga har deras svar sammanställts i två separata diagram, se figur 13. Anledningen till att 

erfarenhetsintervallen skiljer sig åt i diagrammen är för att de med högre erfarenhet är färre i antal 

än de med lägre och då har deras erfarenhetsintervall justerats för att få ihop ett likvärdigt antal 

svarande. 

  

Figur 13. Svarsfördelningen för de städare med kortast respektive längst erfarenhet på viktningsfrågan ”Jag skulle känna mig trygg 
med att bli tilldelad ett arbetsobjekt som jag inte haft introduktion för”. 

I diagrammen ovan syns det en spridning av viktningssvaren i båda erfarenhetsgrupperna vilket 

tyder på att städarna inte tyckte lika trots att de tillhörde samma erfarenhetsgrupp. Alla som 

arbetat 35 – 40 år upplevde inte att de skulle känna sig trygga med att bli tilldelade ett arbetsobjekt 

som de inte haft introduktion för. Det är 45 % av de städare som arbetat mellan 35 – 40 år som 

viktat 1 – 3. De som arbetat mellan 0 – 2 år var inte heller överens inom sin erfarenhetsgrupp 

hur trygga de hade varit gentemot utmaningen att bli tilldelat ett arbetsobjekt utan introduktion. 

Det går i dessa diagram att dra slutsatsen att det är individuellt, oberoende erfarenhet, hur trygga 

städarna hade känt sig med att bli tilldelad ett arbetsobjekt som de inte haft introduktion för. För 

att styrka den slutsatsen genomfördes en korrelationsanalys i analysprogrammet SPSS mellan 

erfarenhetensåldern och om städarna skulle känna sig trygga. Analysen resulterade i att det inte 

finns någon korrelation mellan hur länge städarna har arbetat och hur trygga de skulle känna sig 

vid att bli tilldelad ett arbetsobjekt utan introduktion. Det finns alltså inget samband mellan högre 

erfarenhet och att känna sig trygg vid ett nytt arbetsobjekt. 

Det fanns en öppen svarsfråga i enkäten som var kopplad till viktningsfråga om att bli tilldelad 

ett arbetsobjekt som de inte haft introduktion för som löd ”Förklara gärna varför/varför inte du 

skulle känna dig trygg med att städa ett arbetsobjekt som du inte haft introduktion för”. Den 

frågan fick 49 svar vilket är en svarsfrekvens på 60 % av de städare som valde att vikta om de 

skulle känna sig trygga i att bli tilldelad ett arbetsobjekt utan introduktion. Svaren varierade och 

de svar som beskrev en osäkerhet har sammanställts i olika kategorier i figur 14. 
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Figur 14. Diagram över hur fördelningen av svar var inom viktningsgrupperna. 

I cirkeldiagrammet för viktning 1 – 3 var 32 % oroliga att de skulle glömma att utföra något 

arbetsmoment om de inte haft introduktion respektive 8 % för de som viktat 4 – 6. Båda 

viktningsgrupperna upplevde att de kände sig trygga i att de hade rätt kunskap om städyrket men 

var bland annat oroliga att de inte skulle hitta på det nya arbetsobjektet. Städarna uttryckte även 

att de var även oroliga att de inte kan de specifika rutinerna för arbetsobjektet, exempelvis om 

det är larmat, när det går bra att städa vissa lokaler, eventuella allergier eller om ordinarie personal 

utför något extra som inte är antecknat eller beställt. Städarna var också oroliga över hur schemat 

ser ut och om de skulle förstå schemats utformning och information. Många av parametrarna 

som har sammanställts i dessa diagram är direkt kopplade till dokumentationen på arbetsobjekten 

(scheman, glömma något, hittar inte, rutiner). Städarna upplever alltså att de har rätt kunskaper 

men att dokumentationen är en osäkerhet som skulle avgöra hur trygga de tror att de hade känt 

sig. 

5.3 Olika typer av kommunikation i verksamheten 
Av de städare som deltog i enkäten kände sig 98 % hörda av kollegor och 96 % kände sig hörda 

av områdeschefer genom att vikta 4 – 6 på dessa viktningsfrågor. Det var 2 % respektive 4 % som 

inte kände sig hörd, det motsvarar totalt fyra städare som angivit viktning 2 – 3 på en av dessa 

viktningsfrågor samt en städare som viktat 2 – 3 på båda viktningsfrågorna. 

För att få en uppfattning om hur städarna rådfrågade varandra ställdes två frågor i enkäten som 

berörde just det: ”Ibland behöver jag rådfråga en kollega hur en viss lokal ska städas” samt ”Ibland 

rådfrågar en kollega mig hur en viss lokal ska städas”. 81 valde att svara på båda viktningsfrågorna 

och svarsfördelningen går att se i figur 15. Under arbetsplatsträffen som besöktes diskuterades just 

dessa två frågor mellan städare. Då vissa arbetar som ensamstädare på arbetsobjekt kan det vara 

en anledning till att tre valde att inte yttra sig i dessa frågor. 
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Figur 15. Svarsfrekvensen om de någon gång blir rådfrågade eller själv rådfrågar en kollega. 

Det finns en tydlig variation av viktningssvaren i båda frågorna vilket indikerar att städarna 

uppfattar rådfrågning olika inom organisationen. Då även erfarenheten varierar i organisationen 

har svaren delats upp i tabell 3 för att se hur olika erfarenhetsgrupper ställde sig till frågorna 

relaterade till rådfrågning. 

Tabell 3. Fördelningen för hur de olika erfarenhetsgrupperna svarade på viktningsfrågorna relaterad till rådfrågning. 

 Rådfrågar en kollega Blir rådfrågad 

Viktning 1 – 3 4 – 6 1 – 3 4 – 6 

Totalt 44 % 56 % 35 % 65 % 

 Svarsfördelningen i erfarenhetsgrupperna 

Erfarenhet < 20 år 36 % 64 % 36 % 64 % 

Erfarenhet ≥ 20 år 55 % 45 % 30 % 70 % 

 Medelerfarenhet i de olika viktningarna 

 8,3 år 7,1 år 5,0 år 10,4 år 

 

I tabell 3 går det att utläsa att majoriteten av båda erfarenhetsgrupperna upplevde att de blir 

rådfrågade. 64 % av de städare med erfarenhet under 20 år anger att de själva rådfrågar en kollega 

medan skillnaden om de själva rådfrågar eller inte är marginell för de som jobbat mer än 20 år. 

Medelerfarenheten för de olika viktningsgrupperna är relativt lika, det skiljer 5,4 år mellan 

viktningsgruppen med högst medelerfarenhet och den med lägst. Det är värt att poängtera att 

medelerfarenheten är högst i viktningsgrupp 1 – 3 på viktningsfrågan om de själv rådfrågar en 

kollega samt på viktningsgrupp 4 – 6 på viktningsfrågan om de själv blir rådfrågade. Det går 

genom medelerfarenheterna att se att städarna med högre erfarenhet upplevde att de rådfrågar 

mindre och blir mer rådfrågade av kollegor. Med hjälp av en korrelationsanalys i 

analysprogrammet SPSS visade det sig inte finnas någon korrelation mellan städarnas erfarenhet 

och att själva bli rådfrågad. Däremot visade korrelationsanalysen att det finnas en korrelation 

mellan lägre erfarenhet och att själv välja att rådfråga, vilket även går att dra som slutsats genom 

medelerfarenheten i de olika viktningsgrupperna. 

För att få en inblick i hur städarna får ny information samt hur de förmedlar information till sina 

kollegor ställdes följande svarsfrågor i enkäten: ”Varifrån får du främst information då det sker 

förändringar av vissa arbetsobjekt?” och ”Hur förmedlar du ny information till dina kollegor?”. 

Dessa frågor var öppna och gav städarna möjligheten att med egna ord beskriva hur de får 
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information samt hur de förmedlar information. Svaren på dessa frågor har kategoriserats i olika 

rubriker och sammanställts i cirkeldiagrammen som går att se i figur 16. 

 

Figur 16. Cirkeldiagram över varifrån städarna får ny information samt hur de förmedlar information till kollegor. 

Med hjälp av cirkeldiagrammen syns det att majoriteten av kommunikationen mellan städarna 

sker muntligt, det kan exempelvis vara på raster eller via telefon. Det framgick även tydligt under 

observationerna på sättet städarna pratade och kommunicerade med varandra att 

kommunikationen oftast sker muntligt. En viss del av kommunikationen sker även via 

anteckningar, till exempel lappar eller att skriva på en tavla i fikarummet. Vid en av 

observationerna hade städarna en whiteboardtavla på väggen i lunchrummet där de skrev upp 

relevant information som hela arbetsgruppen kunde ta del av. På tavlan stod det anteckningar 

om olika aktiviteter som skulle utföras på arbetsobjektet, semesterperioder med mera. Post-it 

lappar var en annan skriftlig kommunikationsväg som blev tydlig under observationerna. Det 

fanns post-it lappar av olika kategorier där städarna bland annat informerade om extra 

arbetsuppgifter, avvikelser samt uppgifter att komma ihåg. Den största delen av informationen 

får städarna från sina chefer. Ur enkäten framgick det att 69 % av ny information fick städarna 

från sina chefer. Städarna fick även information via kollegor, kunder och annan personal på 

arbetsobjektet, exempelvis pedagoger. Städarna upplevde också ett personligt ansvar att förmedla 

samt samla in ny information. I enkäten angav 90 % av städarna att de upplevde att de behövde 

förmedla och själva samla in information. Mer än hälften, 58 %, av städarna viktade en sexa på 

viktningsfrågan ”Jag känner ett personligt ansvar att förmedla ny information till mina kollegor” 

motsvarande 51 % av städarna viktade en sexa på viktningsfrågan ”Jag upplever ett personligt 

ansvar att fråga mina kollegor om ny information” och detta visar på att många av städarna känner 

ett stort personligt ansvar att förmedla samt samla in ny information med sina kollegor. 

På workshopen som ägde rum fick städarna diskutera och fundera över hur de skulle vilja dela 

med sig av information med alla inom städenheten, med städkollegor på de olika arbetsobjekten 

och med kunder. De svar som städarna antecknade har sammanställts i tabell 4. 
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Tabell 4. Sammanställning för hur städarna skulle vilja dela med sig av information till olika delar inom organisationen. 

 
 

Hur städarna vill dela med sig av information 
 
 En

h
et

 

A
rb

et
so

b
je

kt
 

Ku
n

d
 

Muntligt X X X 

Papper X X X 

Whiteboard X X X 

Mejl X X X 

Gå runt och visa X X X 

Lapp på dörrar  X X 

Kontaktperson X X X 

Forum för alla inom städ X X X 

Möten X X X 

Arbetsplatsträffar X   

I korridor   X 

Under fastighetsförvaltningens digitala mapp X   

Applikation eller hemsida X   

Veckobrev X   

Personalrum/Tvättstuga/Städcentral  X  

Telefon  X X 

Via chefer  X  

Kanal för mer direkt kontakt   X 

Mejlgrupp  X X 

 

Som det går att se i tabellen finns det åtta parametrar som är samma för hur städarna vill dela med 

sig av information till enheten, arbetsobjektet och med kunden. Dessa sätt är: muntligt, papper, 

whiteboard, mejl, gå runt och visa, kontaktperson, forum för alla inom städ och via möten. Vid 

diskussioner och i workshopsvaren kom det fram att vissa städare tyckte att ”Det är bra som det 

är” vilket även kan ses i tabellen då de anger informationsvägar som de i dagsläget redan använder, 

bland annat muntligt, papper, whiteboard, mejl och möten. 

5.4 Städarnas upplevelse av arbetsbelastningar 
De yrkesmässiga krav som ställs på städarna upplevdes inte vara för höga av majoriteten av de 

som svarade. I enkäten ställdes viktningsfrågan ”Jag upplever att kraven är för höga” där 70 % 

viktade 1 – 3 vilket indikerar att de inte uppfattar kraven som för höga. För att se ett eventuellt 

förhållande mellan de som upplever att kraven är för höga och hur många arbetsobjekt de är 

schemalagd att arbeta i har ett diagram sammanställts i figur 17 med de parametrarna. 
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Figur 17. De som viktat 4 – 6 på viktningsfrågan "Jag upplever att kraven är för höga" i förhållande till hur många byggnader de 
är schemalagd att arbeta i. 

I diagrammet minskar det upplevda kravet bland städarna när antalet arbetsobjekt ökar. Städarna 

med färre arbetsobjekt upplevde ett högre krav än de med fler arbetsobjekt. I analysprogrammet 

SPSS framgick det att det finns en korrelation mellan antalet byggnader städarna är schemalagda 

att arbeta i och hur de upplever krav. Ju färre byggnader de är schemalagda att arbeta i ju högre 

upplevs kraven. Detta kan bero på att en del städare arbetar själva på vissa arbetsobjektet och kan 

då uppleva ett större personligt krav på att utföra arbetsuppgifterna och göra ett bra jobb. En del 

arbetsobjekt är också så pass stora att städarna endast är schemalagda på det arbetsobjektet. Kravet 

kan då upplevas som högre om arbetsgruppen är för liten för arbetsobjektet. 

Majoriteten av städarna upplevde att de har ett varierande yrke. 89 % viktade 4 – 6 på 

viktningsfrågan ”Jag upplever att mitt yrke är varierande”. Den totala viktningsfördelningen går 

att se i figur 18. 

 

Figur 18. Svarsfördelningen på viktningsfrågan "Jag upplever att mitt yrke är varierande". 

Det är 10 % av städarna som viktat 1 – 3 på den här viktningsfråga och då angett att de upplevde 

sitt arbete som mindre varierande. Då bristande variation kan leda till arbetsbelastningar har ett 

diagram för hur de städare som viktat 1 – 3 på denna viktningsfråga tagits fram för att se hur de 

upplevde arbetsbelastningarna i sitt arbete, se figur 19.  
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Figur 19. Diagram som visar hur de städare som upplevde att deras yrke var mindre varierande ställer sig till frågor som berör 
arbetsbelastning. 

Hos de städarna som upplevde att variationen i deras arbete var lägre var det 11 % som också 

upplevde att arbetsbelastningen var för hög genom att vikta 4 – 6 på den viktningsfrågan. Två 

tredjedelar av städarna upplevde att de även ofta blir trötta fysiskt efter en arbetsdag och en 

tredjedel upplevde att de ofta blir trötta psykiskt efter en arbetsdag. Genom en korrelationsanalys 

i analysprogrammet SPSS framgick det att det finns en korrelation mellan låg upplevelse av 

variation och att känna fysiskt samt psykiskt trötthet. Det finns däremot inget samband mellan 

parametrarna upplevd variation och att arbetsbelastningen är för hög. 

Av de städare som däremot upplevde att deras arbete var varierande, genom att vikta 4 – 6 på 

viktningsfrågan ”Jag upplever att mitt yrke är varierande”, upplevde 31 % att arbetsbelastningen 

var för hög, se figur 20.  

 

Figur 20. Diagram som visar hur städarna som upplevde att deras arbete var varierande ställer sig till frågor som berör 
arbetsbelastning. 

Likt städarna som inte upplevde att deras arbete var varierande blev nästan hälften, 46 %, av de 

städare som upplevde att deras arbete var varierande trötta fysiskt efter en arbetsdag. En femtedel 

av städarna som upplevde att de har ett varierande yrke upplevde också att de blir trötta psykiskt 

vid slutet av en arbetsdag. 

Eftersom städarna arbetar i olika många arbetsobjekt kan det ha betydelse för hur varierande de 

upplever att deras yrke är. I figur 21 går det att se hur många olika arbetsobjekt de städare som 

inte upplevde att deras yrke var varierande är schemalagda att arbeta i. 
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Figur 21. Diagram som visar hur många procent av städarna som är schemalagda i olika många arbetsobjekt upplever att de har 
ett mindre varierande yrke. 

I diagrammet går det att se att en tredjedel av städarna som jobbar på ett arbetsobjekt inte 

upplevde att deras yrke är varierande. Att de inte upplevde att yrket var varierande kan bero på 

att de inte byter arbetsplats och utför samma arbetsmoment på samma arbetsobjekt hela tiden. 

Är de även den enda städaren på arbetsobjektet kan det uppfattas som mindre varierande då de 

troligen behöver utföra städmoment i cykler. Att 70 % av de städare som arbetar på ett 

arbetsobjekt upplevde att yrket är varierande kan bland annat bero på om det är ett större 

arbetsobjekt med fler städare där möjligheten att rotera och inte städa samma lokaler hela tiden 

finns. Samtliga städare som besvarade enkäten och arbetade i fem eller fler arbetsobjekt upplevde 

att de hade ett varierande yrke. Enligt analysprogrammet SPSS finns det en korrelation mellan 

att uppleva variation och att arbeta på fler arbetsobjekt, ju fler arbetsobjekt de arbetar på desto 

mer varierande upplevs yrket. 

5.5 Avvikelser och att inte hinna med 
Städarna ska bara utföra de uppgifter som kunden betalar för, men det är dock osäkert om 

städarna slutar utföra en uppgift när kunden slutar betala. I enkäten kom det fram att städarna 

upplevde att de inte slutar utföra ett arbetsmoment när kunden slutar betala. Under diskussion 

med städare vid observationerna kom det fram att de ibland utför bland annat extra golvvård då 

de har tid över. Trots att kunden inte beställt något extra utförs extra tjänster ibland och då enligt 

städarna i städförebyggande syfte. Det är enklare att utföra dagliga arbetsuppgifter om ytorna är 

behandlade. Det finns tillfällen då städarna inte hinner utföra sina uppgifter vilket kan bero på 

olika anledningar, men främst är det oförutsedda anledningar som skador på byggnaden, olycka 

eller sjukdomsfall hos personal eller elev, hög sjukfrånvaro men också möten. I enkäten angav 

99 % att de upplevde att de hann med sina dagliga uppgifter genom att vikta 4 – 6 på 

viktningsfrågan ”Jag hinner med mina dagliga arbetsuppgifter”. Samma 99 % angav även i 

enkäten att de var nöjda med sin arbetsinsats efter en arbetsdag. Det är samma person som viktat 

en trea på båda dessa viktningsfrågor och då motsvarar den resterande 1 % i viktningsfrågorna 

som berör att hinna med sina dagliga uppgifter samt ifall de är nöjda med sin insats efter en 

arbetsdag. De gånger som det inträffar att städarna inte hinner med sina dagliga uppgifter har 

städenheten tagit fram en prioriteringslista för vad som bör prioriteras. Denna lista har 

sammanställts i tabell 5. 
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Tabell 5. Lista över prioriteringsstädning. 

 

Då städarna utför en del administrativa arbetsuppgifter ställdes viktningsfrågan ”Jag upplever att 

de administrativa arbetsuppgifterna är tidskrävande” i enkäten. I den här viktningsfrågan angav 

majoriteten, 72 %, viktning 1 – 3, att de inte tyckte att de administrativa arbetsuppgifterna var 

tidskrävande. I figur 22 har svarsfördelningen sammanställts tillsammans med medelerfarenheten 

inom de olika viktningsgrupperna. 

 

Figur 22. Svarsfördelningen samt medelerfarenheten för viktningsfrågan "Jag upplever att de administrativa arbetsuppgifterna är 
tidskrävande". 

Det är en något högre medelerfarenhet för de som ansåg att de administrativa arbetsuppgifterna 

var tidskrävande. Då arbetare med högre arbetserfarenhet har haft möjligheten att utföra de 

administrativa arbetsuppgifter fler gånger än de med lägre arbetserfarenhet har ett diagram 

sammanställts för att se hur de med erfarenhet under två år ställer sig till den här viktningsfrågan. 

Svarsfördelningen går att se i figur 23. 
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Figur 23. Svarsfördelningen för de som jobbat 2 år eller mindre på viktningsfrågan "Jag upplever att de administrativa 
arbetsuppgifterna är tidskrävande". 

I diagrammet syns det att de med erfarenhet under två år inte upplevde de administrativa 

arbetsuppgifterna som tidskrävande. Det kan bero på att de med mer arbetserfarenhet väljer att 

utföra dessa uppgifter istället för de med mindre erfarenhet samt att de med mindre erfarenhet 

kanske bara utfört uppgiften ett fåtal gånger och inte stött på något problem. 

De administrativa arbetsuppgifterna utför städarna digitalt eller i pappersformat i deras lunchrum. 

Det finns därför en risk att det glöms bort att fyllas i då städarna behöver gå till sitt lunchrum för 

att utföra de administrativa uppgifterna. I enkät fick därför städarna besvara viktningsfrågan 

”Ibland har jag glömt bort att fylla i en blankett eller fyllt i den någon dag efter utför arbete” och 

svarsfördelningen syns i figur 24. 

 

Figur 24. Svarsfördelningen för viktningsfrågan "Ibland har jag glömt bort att fylla i en blankett eller fyllt i den någon dag efter 
utfört arbete". 

Två tredjedelar av de städare som besvarade viktningsfrågan angav att påståendet inte stämmer, 

men det är också en tredjedel av städarna som angivit att det stämmer. En anledning kan bland 

annat vara att när de utför storstädning städar de flera dagar i rad och då väljer att fylla i efter 

några dagars städande när olika lokaler har städats under veckan. 

5.6 Kunskap i organisationen 
För att få en tydligare bild om städarna ansåg att de hade yrkesrelaterad information och kunskap 

som inte är sparad i organisationen på annat sätt än att det är personbundet ställdes viktningsfrågan 

”Jag besitter yrkesrelaterad information som mina kollegor saknar” i enkäten. 82 städare 

besvarade viktningsfrågan och svarsfördelningen går att se i figur 25.  
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Figur 25. Svarsfördelningen för viktningsfrågan "Jag besitter yrkesrelaterad information som mina kollegor saknar". 

41 % av städarna viktade 4 – 6 på denna viktningsfråga och ansåg då att de hade yrkesrelaterad 

kunskap som deras kollegor saknar. För att se hur erfarenheten varierar bland viktningssvaren 

sammanställdes de i ett diagram för att kunna se en eventuell trend, se figur 26. 

 

Figur 26. Medelerfarenheten för de olika viktningssvaren på viktningsfrågan ”Jag besitter yrkesrelaterad information som mina 
kollegor saknar” samt en trendlinje för att tydligare se hur erfarenheten ökar i viktningssvaren. 

Trendlinjen i figur 26 visar att medelerfarenheten ökar med viktningssvaren. Det var fler med 

högre erfarenhet som upplevde att de besitter information som deras kollegor saknar än de med 

lägre erfarenhet, dock finns det ingen korrelation mellan hög erfarenhet och de som upplevde 

att de besitter information som deras kollegor saknar enligt analysprogrammet SPSS. Det fanns 

alltså städare med låg samt hög erfarenhet som upplevde att de har yrkesrelaterad information 

som deras kollegor saknar. Då denna information inte dokumenteras i dagsläget är risken att den 

försvinner ut ur organisationen då personen med informationen väljer att sluta inom enheten. 

Områdescheferna är medvetna om att städarna har en stor mängd kunskap och information som 

inte dokumenteras eller sparas i övrig form än att den förs över muntligt från städare till städare. 

Mycket av organisationens kunskaper och information är person- och byggnadsbundna vilket 

även synliggjordes under observationerna. 

Kommunikationen inom organisationen upplevdes vara tydlig och öppen utifrån det som sågs 

under observationerna. I enkäten ställdes frågor angående kommunikation och om städarna ansåg 

att kommunikationen med områdeschefer, kollegor och kund var tydlig. Svarsfrekvensen för de 

som viktat 4 – 6 på dessa viktningsfrågor och därmed tyckte att kommunikationsvägarna är 

tydliga går att se i figur 27. 
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Figur 27. Andelen som viktat 4 – 6 på dessa tre frågor i enkäten som berör kommunikation. 

I figur 27 syns det att majoriteten av städarna som besvarade dessa frågor upplevde att 

kommunikationen inom organisation var tydliga. Av de personer som viktat 1 – 3 på dessa 

viktningsfrågor var det en person som viktat mellan 1 – 3 på samtliga kommunikationsvägar och 

anser då att alla tre är bristande. Två personer viktade mellan 1 – 3 på två av dessa viktningsfrågor. 

De resterande procenten tillhör personer som upplevde att en av dessa kommunikationsvägar var 

bristande. 

Då det kan ske förändringar i städplanen och därmed städrutinen för olika lokaler och 

arbetsobjekt fick städarna besvara viktningsfrågan ”Jag kollar alltid om det skett någon förändring 

i städrutinen” i enkäten. Svarsfördelningen har sammanställts med respektive viktningsalternativs 

medelerfarenhet i figur 28. 

 

Figur 28. Svarsfördelningen för viktningsfrågan "Jag kollar alltid om det skett någon förändring i städrutinen" med 
medelerfarenhet för varje viktning. 

Medelerfarenheten varierar över alla viktningssvar men är högst i viktning fem. Det går även att 

se i diagrammet att medelerfarenheten är högre i viktningsgrupp 4 – 6 än viktningsgrupp 1 – 3. 

För att se hur de med kortast och de med längst erfarenhet ställde sig till den här viktningsfrågan 

har ett diagram tagits fram för att illustrera just det, se figur 29. 
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Figur 29. Svarsfördelningen för erfarenhetsgrupperna 0 – 2 år samt 35 – 40 år på viktningsfrågan "Jag kollar alltid om det skett 
någon förändring i städrutinen". 

I diagrammet syns det att städare med erfarenhet mellan 35 – 40 år oftare väljer att kolla om det 

skett någon förändring i städrutinen än de med erfarenhet mellan 0 – 2 år. För de med erfarenhet 

mellan 0 – 2 år är det mer varieration i viktningssvaren huruvida de kollar om det skett någon 

förändring eller inte. Det fanns ingen städare i dessa erfarenhetsgrupper som ansåg att de aldrig 

kollar om det skett någon förändring genom att ange viktningssvar ett. Det är dock 44 % av de 

med erfarenhet mellan 0 – 2 år som viktat inom viktningsgrupp 2 – 3 på denna viktningsfråga 

respektive 10 % för de med erfarenhet mellan 35 – 40 år. En anledning till att det finns en 

variation mellan erfarenhetsgrupperna kan bland annat vara en rutin hos de äldre städarna, att 

kontinuerligt hålla sig uppdaterad. 

5.7 Dokumentation inom städenheten 
Under observationerna med städgrupperna utfördes storstädning. Städarna poängterade att 

storstädning skiljer sig åt från den vardagliga städningen och att olika städgrupper storstädar på 

olika sätt. Hela storstädningen av en lokal behöver inte utföras vid samma tillfälle, bara de olika 

momenten i varje lokal sker under året. För att ha koll på vilken lokal som städats hade en 

städgrupp som observerades en checklista där de markerade vilken städning som hade utförts i 

de olika lokalerna samt när den utfördes. En av städgrupperna som observerades berättade att 

storstädningen inte är något som kunden vill ha ett dokument på att det är genomfört utan att 

det endast är för deras egen skull som dokumentationen utförs. Samma städgrupp berättade också 

att stor del av storstädningen sker på skollov och att kunden då själv märker och ser när 

storstädningen utförs. En annan städgrupp som observerades berättade att de delar med sig av all 

dokumentation till kund för att visa att kunden får det som de betalar för. Städarna var dock 

osäkra om kunden verkligen använde sig av och behövde dokumentationen eller om den bara 

hamnade i ”ytterligare en pärm”. Under workshopen framkom det tankar om att 

dokumentationen som delas med kunden är ett sätt för kunden att säkerställa, vid eventuella 

kontroller, att städningen har utförts. Det finns alltså en meningsskillnad och osäkerhet inom 

städenheten huruvida kunden har användning av dokumentationen eller inte.  

Städarna på städenheten har mycket eget ansvar att själva planera och sätt ihop städscheman. Då 

det finns tre olika typer av scheman (vardaglig städning, storstädning och höghöjdsstädning) 

skiljer sig behovet av innehåll mellan schematyperna, men de specifika schemana skiljer sig även 

mellan arbetsobjekten. Exempelvis innehåller vissa scheman tillhörande planlösning medan andra 

scheman beskriver vart det ska städas men inte vilka tider. Vissa scheman är datorskrivna medan 

andra är handskrivna med tillägg av post-it lappar vid förändringar. Med anledning av den stora 

variationen på scheman fick städarna under workshopen diskutera vad ett bra schema innehåller, 

det som kom fram har sammanställts i tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning av vad ett bra schema innehåller. 

Ett bra schema innehåller 
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Parameter Förklaring 

Ingår Vad köps på arbetsobjekt X X X 

Var Vilka lokaler ska städas och var finns de X X  

Takhöjd Vilka lokaler uppnår 2,5 m i takhöjd   X 

Planlösning Hur ser det ut på arbetsobjektet X X  

Typ Vilken typ av lokal är det som ska städas X X X 

När Vilken tid och datum ska den städas X X X 

Vad Vad ska städas i lokalerna X X  

Hur Med vilka moment ska lokalerna städas X X X 

Frekvens Hur ofta ska olika moment i lokalerna städas X X X 

Tidsåtgång Hur lång tid tar det att städa lokalerna X X X 

Allergi Finns det någon allergi att ta hänsyn till X   

Tillgänglighet Vilka tider är lokalerna upptagna X X  

Tillägg Har kunden valt att köpa till något extra X X  

Sopor/avfall Vart slängs sopor och avfall X X  

Vid behov Vilka moment utförs vid behov och hur utförs de X   

Special Är det något speciellt man ska tänka på i lokalerna X X  

Rast När är det lämpligt att ta rast X   

Rasttider När har verksamheten man städar på rast X   

Akutnummer Vart hör man av sig ifall det händer något X X X 

Årsplanering 
När under året ska de olika lokalerna storstädas samt 
höghöjdsstädas 

 X X 

Checklista För att hålla koll på vad som är gjort och vad som är kvar X X X 

Fönster Fönster tvättas vartannat år, vilka år ska det utföras  X  

Utrustning Krävs det någon speciell utrustningen i olika lokaler  X X 

Bemanning Behöver man vara två eller flera i vissa lokaler  X X 

Golvvård 
Vilka golv finns i de olika lokalerna, vilka städmoment har 
utförts och när 

 X X 

 

I tabellen ovan syns de parametrar städarna tycker är viktiga i ett schema. I workshopen fick 

städarna även besvara frågan hur de skulle vilja dokumentera att de olika typerna av städning är 

utförd. Några grupper upplevde att sättet de dokumenterar på i dagsläget är bra som det är, men 

de beskrev inte hur de dokumenterade. En anledning till att vissa städare upplevde att det är bra 

i dagsläget kan bero på att de själva sätter ihop hur de dokumenterar och då själva väljer sättet att 

föra sin dokumentation. De svar som kom fram från frågan hur de skulle vilja dokumentera har 

sammanställts i tabell 7. 
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Tabell 7. Sammanställning av hur städarna skulle vilja dokumentera. 

Hur städarna skulle vilja dokumentera 
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Parameter Förklaring 

Checklista 
För att enklare se vad som är utfört, kunna gå tillbaka och 
se tidigare veckor, underlättar för vikarier då ordinarie 
personal blir sjuk/är ledig 

X X X 

Veckoschema 
För att se vad som förväntas städas under veckan och vad 
som redan utförts 

X   

Rum Dokumentera rum för rum  X X 

Moment Anteckna moment för moment i varje rum  X  

Färgkodning 
För att enklare se vad som är utfört under veckan i olika 
lokaler 

X X X 

Avvikelser Möjlighet att anteckna avvikelser X   

Var Vart ska det städas X X  

Vad 
Vad som är utfört, vilka medel som använts, hur många 
varv med maskin etcetera 

X X X 

Hur Hur ska det städas X X X 

När När ska det städas och när städades det senast X X X 

Utfört När är det utfört X X X 

Fönsterputsning När det utförts och med vilket medel X   

Fönster Invändigt, utvändigt och mellan  X  

Polish Vad som är lagt, vilken typ och när  X  

Tydligt Ska vara lätt för alla att utförligt kunna läsa vad som ingår X X  

Ritning 
Där det går att färgmarkera vilka moment som är utfört i 
olika lokaler 

X X  

Platta Lättöverskådligt med en platta X   

Plastficka Förvaras i pappersform i plastfickor eller pärmar X  X 

 

Under workshopen fick städarna också diskutera för vem de tror att dokumentation är viktig. 

Flera grupper ansåg att dokumenteringen främst är viktig för städarna, gammal som ny. 

Sammanfattningsvis ansåg städarna under workshopen att dokumentation är viktig för: 

städenheten, kunden, enskilda städare, vikarier, förvaltningen och sina arbetskamrater. En grupp 

valde bland annat anteckna ”Bra att ha svart på vitt vad som är gjort”, vilket också var tydligt 

under observationerna då städarna visade sina checklistor med vad som är gjort och vad som är 

kvar att utföra under året. 

För att få en insyn i vad städarna upplevde saknades i informationsväg fick de diskutera frågan 
”Vilken information saknas i dagsläget och hur vill ni ha den dokumenterad och varför?”. 
Städarna upplevde att det mesta redan fanns i dagsläget men det som de upplevde fattades har 
sammanställts i tabell 8. 
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Tabell 8. Sammanställning av den information som städarna upplevde saknades inom städenheten. 

 

I tabellen 8 går det att se vissa punkter, exempelvis vikariepärmar och beskrivningar vart alla 

höghöjdsstädning är, som är arbetsobjektsberoende. Då städarna i dagsläget tar fram sin egen 

dokumentation är detta något som de på varje arbetsobjekt får avgöra om de behöver. Vissa 

städare har arbetat på samma arbetsobjekt tillräckligt länge att de kommer ihåg detaljer utan att 

ha det nedskrivet. Det kan leda till osäkerhet då en ny personal börjar på arbetsobjektet om inte 

all relevant information om arbetsobjektet finns dokumenterad. 

Det finns dokumentation på två olika nivåer inom städenheten: enhetsnivå och arbetsobjektsnivå. 

Informationen och då även dokumentation kan variera mellan dessa nivåer vilket var anledningen 

till att städarna fick diskutera och fundera över vilken information de skulle vilja ha på just 

enhetsnivå respektive arbetsobjektsnivå under workshopen. Sammanställningen av de svar som 

dök upp går att se i tabell 9. 

 

 

• Introduktion på periodstäd och storstäd

• Lättåtkomlig dokumentation

• Veckoplaneringen för resurser

• Att bli meddelade i god tid angående byggprojekt så inte dubbelarbete utförs

• Inbjudningar till infomöte/meddelanden vid förändringar

• All information samlad på ett ställe digitalt

• Likvärdiga scheman

• Beskrivningar vart all höghöjdsstädning är

• Vikariepärmar samt uppdaterade vikariepärmar

• Dokumentation att kunna gå tillbaka och läsa

• Vilka golvtyper som finns i vissa lokaler samt skötselråd

• Städplaner för vissa lokaler

• Uppdaterade städplaner

• Hur lång tid extratjänster sträcker sig

Information som saknas
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Tabell 9. Sammanställning om vilken information städarna vill ha på enhetsnivå samt arbetsobjektsnivå. 

 

Som det går att se i tabell 9 ovan är det framförallt det som gör varje arbetsobjekt speciellt som 

städarna vill ha information om på arbetsobjektsnivå. Det är allt från vart de ska höra av sig om 

något händer till vad som ska utföras på arbetsobjektet. På enhetsnivå ville städarna ha 

möjligheten att bland annat se hur andra städare och städgrupper planerar sina scheman, hur olika 

städplaner ser ut och information om de olika arbetsobjekten. 

• Informationen samlad i en mapp på datorn

• Vem som är ordinarie på olika objekt

• Inventarielistor på olika maskiner och redskap

• Information mellan områdena

• Kontaktuppgifter till all städpersonal

• Forum för frågor och idéer

• Forum för att kunna låna material eller hjälpmedel

• Tips och idéer

• Information om extra tjänster

• Information om allergistädning

• Information om det planeras något byggprojekt

• Städscheman

• Städplaner

• Möjlighet att kunna lyfta problem och tankar

• Möjlighet till att lämna intresse för "prova på dag" på andra områden

• Sammanställd information från arbetsplatsträffar

Enhetsnivå

• Information om allergistäd, vart det finns och hur man vet om städningen inte 

behöver utföras

• Moment som utförs trots att de inte beställs

• Extra köp från kunden

• Info om smitta

• Information om alla förändringar som sker på stället

• Information om ombyggnationer och byggstädning

• Specifika saker för arbetsobjektet

• Om det finns förråd, vart man kastar sopor

• Förändringar av utomhusmiljöer som rör städningen

• Information om larm, tider och kodord

• Vart man ringer vid problem

• Information om något är tidsstyrt och måste tas en speciell tid

• Om objektet är svårare att arbeta på samt vad som gör det svårare

Arbetsobjektsnivå
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5.8 Att komma tillbaka eller att vara ny 
Att komma ny till en arbetsplats eller att komma tillbaka efter en länge frånvaro kan medföra 

osäkerhet och eventuella omställningar. Under workshopen fick städarna diskutera hur de ansåg 

att ett optimalt scenario är när man kommer ny till en arbetsplats respektive om man kommer 

tillbaka efter en längre arbetsfrånvaro. En grupp på workshopen valde att svara att det oftast inte 

har hänt mycket trots längre frånvaro, de flesta objekt ser lika ut när de kommer tillbaka som när 

de lämnade. Det som diskuterades fram på frågorna ”Hur ser ett optimalt scenario ut när man 

kommer ny till en ny arbetsplats?” och ”Hur skulle ett optimalt scenario vara om man kommer 

tillbaka till sin arbetsplats efter en längre arbetsfrånvaro?” har sammanställts i tabell 10. 

Tabell 10. Sammanställning av hur ett optimalt scenario att komma ny till en arbetsplats respektive att komma tillbaka till sin 
arbetsplats. 

 

 

• Bra introduktion som går igenom allt som är väsentligt att veta

• Gå bredvid en ordinarie

• Vikariepärm med information

• Karta över objektet

• Nycklar/Koder

• Parkering

• Hitta in

• Veckoschema med tider att förhålla sig till

• Vart allt finns, tex förråd och soprum

• Telefonnummer

• Specifikt för arbetsplatsen

• Info om allergistädning

• Vart fikarummet finns och matförvaring

• Hur mycket material man behöver till olika lokaler

Komma ny till en arbetsplats

• Att det finns dokumentation där det syns vad som är gjort

• Info om förändringar

• Lägesrapport

• Nyheter som har tillkommit

• Nya telefonnummer

• Gå bredvid en dag

• Träffa ny personal

Komma tillbaka efter en längre frånvaro
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Som det går att se i tabellen ovan skiljer behovet av information mellan de två olika scenariona. 

Scenariot när en personal kommer tillbaka till sin arbetsplats efter en längre frånvaro är det främst 

de förändringar som skett som bör uppmärksammas enligt städpersonalen. Det finns ingen 

anledning för en person med erfarenhet att få en detaljerad introduktion som om personen aldrig 

hade varit på arbetsobjektet. För en person som är ny på arbetsplatsen krävs det dock lite mer 

information. Dels behövs det information som är specifikt för arbetsobjektet men det krävs också 

information som personen behöver ha tillgång till innan den anländer till arbetsplatsen första 

gången. Det är exempelvis vart personen ska parkera, hur personen hittar in, vilka tider är det 

som gäller och nycklar/koder. 
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6. Framtagning av ett lösningsförslag 
Användningen av de olika idégenereringsmetoderna, samt med det som kom fram ur 

datainsamlingen och litteraturstudien, har resulterat i en kravspecifikation för ett lösningsförslag 

och en sammanställning av var dokumentation kan lagras. Här nedan beskrivs kravspecifikationen 

samt för- och nackdelar med olika lagringsmöjligheter som är aktuella för städenheten. 

6.1 Krav som ett lösningsförslag ska uppnå 
I ett framtida lösning ställs det en del krav. Kraven ställs för att säkerställa att lösningsförslaget når 

upp till den nivå som städenheten behöver för att kunna använda lösningen som ett hjälpmedel 

för städarna och uppfylla deras behov. De krav som ställs på ett dokumentationsstöd för 

städenheten har sammanställts i tabell 11. 

Tabell 11. Kravspecifikation för vad ett lösningsförslag ska uppfylla. 

 

Det viktigaste kravet är att städarna har tillgång till dokumentation om daglig städning, 

storstädning och höghöjdsstädning för att hålla koll på vad som är kvar att utföra samt vad som 

redan är utfört. Det är också viktigt att dokumentationen är lättåtkomligt för kunden. Kunden 

behöver inte själv ha tillgång till vart dokumentationen lagras, men det ska vara lätt för städarna 

att förse kunden med dokumentationen. Utöver de krav som finns för ett lösningsförslag finns 

det krav på vad dokumentationen för de tre olika schematyperna ska innehålla, dessa krav har 

sammanställts i tabell 12. 

• Informationen ska vara lättåtkomlig för alla inom städenheten

• Ska innehålla städplaner och information om arbetsobjekten

• Information om vad kunden köper på olika arbetsobjekt och inom vilken 

tidsperiod

• Ska enkelt kunna uppdateras

• Ska innehålla dokumentation för vardaglig städning, storstädning och 

höghöjdsstädning

• Information om allergistädning

• Lätt för kunden att få tillgång till dokumentationen

• Informationen ska vara tydlig

• Ska finnas möjlighet att enkelt kunna skriva avvikelser/noteringar om något 

skett/bör uppmärksammas

• Ska innehålla uppdaterade kartor över objekten

• Ska vara bra överblick på vad som ingår i prioriteringsstädningen på 

arbetsobjekten samt vart dessa lokaler finns

• Information om vilka som är ordinarie på olika arbetsobjekt samt 

kontaktuppgifter

• Kontaktuppgifter till samtliga inom städenheten

• Om det är något speciellt städarna bör ha i åtanke på olika arbetsobjekt

• Akutnummer dit städarna vänder sig om något inträffar

Kravspecifikation för ett lösningsförslag



 

46 
 

Tabell 12. Krav på innehåll i dokumentationen för vardaglig städning, storstädning och höghöjdsstädning. 

 

Samtliga schematyper kräver att det finns dokumentation eller information om vad som ska 

städas, vart det ska städas och vilken tid. Utöver det skiljer sig behovet av information. 

Storstädningen och höghöjdsstädningen som kan ske när som helst under året har ett stort behov 

av att veta om momentet redan är utfört i en lokal. För att förhindra dubbelarbete och att 

momentet glöms bort krävs det dokumentation som beskriver just när det ska utföras och när 

det har utförts för att minimera risken. Den vardagliga städningen är inte lika strikt med 

dokumentation då många städare angav att de upplevde att efter ett tag har de arbetat in en rutin 

och behöver inte se någon dokumentation för att veta vad som ska utföras vart. För vikarier som 

åker runt bland de flesta arbetsobjekt är behovet av ett mer detaljerat schema större än för 

ordinarie personal. Men då det sker förändringar i den vardagliga städningen behöver även 

schemat uppdateras, vilket medför att städarnas inlärda rutin också behöver uppdateras. 

6.2 Olika plattformar för dokumentation 
I dagsläget har tre olika typer av plattformar för var dokumentation kan föras, lagras och som 

skulle kunna användas identifierats: fastighetsförvaltningens digitala mapp, i pappersform och i 

en applikation. Det finns för- och nackdelar med samtliga. De för- och nackdelar som har hittats 

och har betydelse för dokumentation hos städenheten har sammanställts nedan i tabell 13. 

• Var finns de olika lokalerna

• När ska de olika lokalerna städas

• Vilka städmoment ska utföras i de olika lokalerna

• Hur ofta ska de olika städmomenten utföras i de olika lokalerna

• Var finns det allergistädning

• Vad har kunden köpt extra, i vilken lokal och under vilken tidsperiod

Vardaglig städning

• Var finns de olika lokalerna

• Vilka moment ska utföras i de olika lokalerna

• Vilka redskap krävs i de olika lokalerna

• När under året ska städningen utföras

• När under året har städningen utförts

• Vilka år ska fönsterna rengöras

• Har kunden köpt något extra, i vilken lokal och under vilken tidsperiod

Storstädning

• I vilka lokaler är takhöjden 2,5 meter

• Vilka redskap krävs i de olika lokalerna

• När under året ska städningen utföras

• När under året har städningen utförts

Höghöjdsstädning
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Tabell 13. Sammanställning av de för- och nackdelar som finns hos de tre identifierade plattformarna. 

 

 

 

Fastighetsförvaltningens 
digitala mapp

Lätt att förmedla 
dokumentationen till 

kund

Samma struktur inom 
hela enheten

Alla har möjlighet att se 
all information

Finns redan mycket 
information samlat där

Går att använda 
checklistor till stor- och 

höghöjdsstädningen

För att uppdatera 
behöver ett nytt 

dokument laddas upp

Behöver besöka 
arbetsrummet för att 

komma åt 
informationen

Krävs en dator på alla 
arbetsobjekt

Pappersform

Lätt att förmedla 
dokumentationen till 

kund

Går att implementera 
samma struktur inom 

hela enheten

Enkelt att förvara i en 
pärm på arbetsobjektet

Går att använda 
checklistor till stor- och 

höghöjdsstädningen

Inte hållbart i längden 
ur miljösynpunkt

Papper kan lätt 
försvinna om de inte 

förvaras i en pärm

Svårt att upprätthålla 
att samtliga 

arbetsobjekt följer 
samma struktur

Alla har inte tillgång till 
all information

Dokumentationen blir 
låst till arbetsobjektet

Applikation

Lätt att förmedla 
dokumentationen 

vidare till kund

Samma struktur inom 
hela enheten

Alla har möjlighet att se 
all information

Möjlighet att kunna 
utformas precis efter 
städenhetens behov

Informationen blir 
lättåtkomlig då den är 

portabel

Enkelt att uppdatera 
och göra förändringar

Enkelt att kunna få ut 
information till hela 

enheten

Möjlighet att anteckna 
och söka feedback

Möjlighet att kunna 
använda interaktiva 

checklistor

Krävs ett inköp av 
plattor till samtliga 

arbetsobjekt

Måste ta fram en egen 
programvara

Finns en osäkerhet 
bland städarna att 

dokumentationen lätt 
försvinner i ett digitalt 

system
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Alla tre alternativ gör det möjligt att strukturera upp, till viss grad, en enhetlighet av 

dokumentationen på städenheten oberoende av arbetsobjekt. I en applikation blir strukturen 

viktig för att dokumentationen ska kunna fungera i ett system. I fastighetsförvaltningens digitala 

mapp är det inget krav att en gemensams struktur följs men det går enkelt att kontrollera att den 

gör det. Det går även i pappersformat att ta fram en struktur för städarna att följa men det blir 

svårt att se till att städarna använder samma struktur på samtliga arbetsobjekt. Det blir nog lätt för 

städarna att gå tillbaka till hur de gjorde tidigare vid en implementering av en gemensam struktur 

i pappersform. De båda digitala plattformarna ger möjligheten att kunna dela dokumentationen 

mellan alla arbetsobjekt och städare. Information och dokumentation blir inte låst till det enskilda 

arbetsobjekt och dess städare. Eftersom ett av kraven för dokumentationen är att alla städare ska 

ha tillgång till all dokumentation, oberoende av arbetsobjekt, uppfyller inte dokumentation i 

pappersformat det kravet. Att föra dokumentationen på fastighetsförvaltningens digitala mapp 

gör att samtliga städare kommer åt informationen, men då de behöver informationen måste de 

besöka arbetsobjektets dator. Dokumentationen blir med andra ord lättåtkomlig eftersom 

samtliga städare kommer åt allt, men den blir svåråtkomlig vid situationer då de exempelvis är i 

en lokal och verkligen behöver informationen. Att implementera en applikation som städarna 

kan ha i en platta på städvagnen eller i en telefon skulle göra dokumentationen och informationen 

portabel, lättåtkomlig och ett stöd när de utför städning i olika lokaler på ett arbetsobjekt. Hur 

samtliga plattformar ställer sig till kraven har sammanställts i tabell 14. 

Tabell 14. Sammanställning hur plattformarna ställer sig mot kraven. 

Värdering av plattformarna mot kravspecifikationen 

Fa
st

ig
h

et
s-

fö
rv

al
tn

in
ge

n
s 

d
ig

it
al

a 
m

ap
p

 

P
ap

p
er

sf
o

rm
 

A
p

p
lik

at
io

n
  

Informationen ska vara lättåtkomlig för alla inom städenheten X  X 

Ska innehålla städplaner och information om arbetsobjekten X X X 

Information om vad kunden köper på olika arbetsobjekt och inom vilken 
tidsperiod 

X X X 

Ska enkelt kunna uppdateras   X 

Ska innehålla dokumentation för vardaglig städning, storstädning och 
höghöjdsstädning 

X X X 

Information om allergistädning X X X 

Lätt för kunden att få tillgång till dokumentationen X X X 

Informationen ska vara tydlig X X X 

Ska finnas möjlighet att enkelt kunna skriva avvikelser/noteringar om något 
skett/bör uppmärksammas 

  X 

Ska innehålla uppdaterade kartor över objekten X X X 

Bra överblick på vad som ingår i prioriteringsstädningen på arbetsobjekten 
samt vart dessa lokaler finns 

X X X 

Information om vilka som är ordinarie på olika arbetsobjekt samt 
kontaktuppgifter 

X X X 

Kontaktuppgifter till samtliga inom städenheten X X X 

Om det är något speciellt städarna bör ha i åtanke på arbetsobjektet X X X 

Akutnummer dit städarna vänder sig om något inträffar X X X 
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7. Slutgiltigt lösningsförslag 
Alla städarna genomgår samma utbildning i början av sitt arbete hos städenheten och får då samma 

förutsättningar att utföra ett bra arbete oberoende arbetsobjekt. Att det då skiljer sig åt mellan 

arbetsobjekten gör att det finns en osäkerhet och en anpassningsnivå mellan arbetsobjekten, bland 

annat i fysisk miljö och dokumentation. Den fysiska miljön hos kunder är svår att påverka men 

dokumentationen tar städenheten själv fram och de har då all förutsättning att kunna förändra 

och utforma dokumentationen för att minska variationen mellan arbetsobjekten. För att minska 

osäkerheten samt variationen mellan arbetsobjekt bör skillnaderna som finns på de olika 

arbetsobjekten dokumenteras. Då det med stor sannolikhet finns lika många skillnader vid 

jämförelser av arbetsobjekt inom städenheten som det finns möjligheter att kombinera olika 

jämförelser av arbetsobjekt bör dokumentationen istället vara strukturerad på liknande sätt på 

samtliga arbetsobjekt. Att dokumentera på liknande sätt oberoende arbetsobjekt skulle kunna 

bidra med en enhetlighet, struktur, förenkling och säkerhet för städenheten. Denna struktur och 

enhetlighet skulle kunna uppfyllas med ett digitaliserat dokumentationsverktyg. I 

dokumentationsverktyget bör en del parametrar ingå. De parametrar som behöver dokumenteras 

har sammanställts i två olika kategorier, Enhetsnivå och Arbetsobjektsnivå. Ett lösningsförslag 

som uppfyller det identifierade dokumentationsbehovet är ett digitaliserat 

dokumentationsverktyg som innehåller de parametrar som redovisas nedan. 

7.1 Lösningsförslagets innehåll under kategorin Enhetsnivå 
Dokumentation som hamnar under kategorin Enhetsnivå är dokumentation som hela enheten 

kan ta del av. Denna dokumentation ska inte vara väsentlig för endast ett fåtal städare utan för 

majoriteten av städarna. Dokumentationen kanske inte känns relevant vid vissa tillfällen, men 

vid de tillfällen då städarna söker informationen ska den finnas där att tillgå. Det som ska ingå 

under kategorin Enhetsnivå har sammanställts och beskrivits här nedan. 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter i form av mejl och telefonnummer till alla inom städenheten samlade och 

ordnade utifrån geografiskt område samt arbetsobjekt i bokstavsordning. Att samla städenhetens 

kontaktuppgifter på samma ställe kan förenkla då någon behöver få tag i en viss person eller ett 

arbetsobjekt. Eftersom städarna arbetar på mellan ett till tio olika arbetsobjekt bör det finnas en 

sökfunktion där det går att söka på personens eller arbetsobjektets namn för att finna 

kontaktuppgifterna. 

Arbetsobjekt 

Städenhetens alla arbetsobjekt bör vara listade, utifrån geografiskt område, och utmarkerade på 

en karta. Denna möjlighet skulle bland annat underlätta för städare som funderar på att testa ett 

annat arbetsobjekt eller vill se vart städenhetens arbetsobjekt ligger. När städarna väljer att klicka 

in på ett arbetsobjekt får de även tillgång till adress, vilken personal som arbetar där, 

arbetsobjektets städplan samt en kortfattad beskrivning om arbetsobjektet. 

Vikarieinformation 

Förutom informationen som ligger under Arbetsobjekt behöver en vikarie ha lite mer 

information. Innan en vikarie anländer till ett arbetsobjekt bör de ha fått tillgång till information 

om nycklar/koder, parkering, vart de ska gå in och schemat de ska följa under arbetspasset. 

Denna information behöver städare som ska testa att arbeta på ett annat arbetsobjekt eller städare 

som täcker upp för andra också ha tillgång till. 
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Arbetsplatsträffar 

De protokoll som skrivs under arbetsplatsträffarna bör sparas under fem olika underkategorier till 

kategorin Enhetsnivå: en för varje geografiskt område och en för de arbetsplatsträffar där alla är 

samlade. Denna indelning gör det enkelt för städarna att snabbt hitta till just det protokollet som 

eftersöks för att kunna gå tillbaka och se vad som togs upp och beslutades. 

Idéer och tankar 

Ett forum där städarna kan lyfta idéer, tankar och frågor med varandra för att dela erfarenheter 

och kunskaper om olika situationer eller moment. Städarna kan även använda forumet till att 

själva ta initiativet att dela med sig av råd och upplysa sina kollegor om något. Det blir som en 

öppen kunskapsbank där städarna kan lära av varandra trots att de inte arbetar på samma 

arbetsobjekt eller inom samma geografiska område. 

Söka hjälpmedel och material 

En sammanställning av alla redskap och maskiner som städenheten har till sitt förfogande samt på 

vilket arbetsobjekt hjälpmedlet finns. För städarna ska det enkelt gå att söka efter ett hjälpmedel 

som de behöver, få fram vart den finns och hur de kontaktar det arbetsobjektet som har 

hjälpmedlet som eftersöks för att eventuellt kunna få låna det. Det ska även finnas en lista över 

det material som används på de olika arbetsobjekten. Städarna kan sedan söka, likt hur de söker 

efter hjälpmedel, för att eventuellt kunna låna av varandra ifall något saknas eller inte har hunnit 

levererats. 

Årsplanering 

En årsplanering där de inbokade arbetsplatsträffarna är markerade och hur skolterminen är lagd 

för de skolor som städenheten arbetar på. Det kan även vara andra viktiga datum som hela 

städenheten behöver ta del av. 

Hjälp 

En hjälpfunktion som beskriver för städarna hur de ska använda applikationen vid osäkerhet. 

Den bör vara lättåtkomlig och förslagsvis bland det första som syns när städarna öppnar 

applikationen eller något som alltid syns i ett hörn vid användning av applikationen. Funktionen 

beskriver hur städarna ska göra för att utföra en viss dokumentation eller hur de gör för att söka 

efter något. Den ska fungera som ett extra stöd i applikationen. 

7.2 Lösningsförslagets innehåll under kategorin Arbetsobjektsnivå 
Kategorin Arbetsobjektsnivå behandlar dokumentation och information som är kopplad till varje 

specifikt arbetsobjekt. Detta är dokumentation och information om ett arbetsobjekt som är 

relevant för städarna som arbetar på just det arbetsobjektet. Här nedan förklaras de olika delarna 

som bör finnas med inom den här kategorin. 

Information om arbetsobjektet 

En introduktion om arbetsobjektet där det beskrivas vilken typ av verksamhet som bedrivs i 

arbetsobjektets lokaler och om städarna behöver tänka på något speciellt i arbetsobjektet. Något 

speciellt att tänka på kan exempelvis vara om det finns allergier, om schemat för arbetsobjektets 

olika lokaler skiljer sig åt från dag till dag eller om det bedrivs svårare typer av verksamheter i 

arbetsobjektet. Vilka som är ordinarie personal på arbetsobjektet samt deras kontaktuppgifter bör 

också inkluderas. 
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Karta 

En bra övergripande karta som bland annat beskriver hur arbetsobjektet ser ut, vart de olika 

lokalerna finns, om det finns hiss, vart förråden och städcentralen är samt vart man slänger sopor. 

I applikationen ska det gå att söka på en lokal och få upp information om lokalen. Det ska även 

gå att söka på de olika lokalnamnen och se vart på arbetsobjektet de är lokaliserade. 

Städplan 

Städplanen för arbetsobjektet bör finnas lättåtkomlig för städarna inom denna kategori. Detta för 

att städarna ska ha möjligheten att gå tillbaka och se vad kunden beställt, när tjänsterna ska utföras 

och hur ofta. Då det även kan ske förändringar i städplanen ska denna funktion meddela då någon 

förändring har skett eller om städplanen har uppdaterats. 

Årsplanering 

En översiktlig årsplanering för vad som händer på arbetsobjektet under året. Planerade 

storstädningar, höghöjdsstädningar samt aktiviteter som skollov eller liknande ska vara markerade 

i en årskalender. Städarna ska själva kunna uppdatera och göra förändringar i denna kalender om 

något sker eller bör uppmärksammas, exempelvis planerad frånvaro eller semesterperioder. 

Inventarier 

En sammanställning av de kemikalier som används på arbetsobjektet samt vad de används till och 

vart. Det ska också finnas en lista som sammanställer de olika inventarier i form av maskiner, 

redskap och hjälpmedel som finns på objektet och vad de används till samt i vilka lokaler. 

Lokaler 

Samlad information om de olika lokalerna i arbetsobjektet. Städarna ska kunna klicka in på en 

lokal och då få fram: 

∙ Vad som ska städas vilka dagar 

∙ Hur det ska städas 

∙ Med vilka medel det ska städas 

∙ Vilket golvmaterial det är samt skötselråd 

∙ Vad som köps extra 

∙ Schemat för lokalen 

∙ Tidigare städning där det exempelvis syns vilka medel som senast är lagd på golvet och 

när 

Möjligheten för städarna att utföra anteckningar om de olika lokalerna ska finns. Det kan vara 

anteckningar om något uppmärksammats, någon personlig anteckning eller om någon extra 

städuppgift utförts/bör utföras i lokalen. 

Extra köp 

Vissa kunder väljer att köpa till extra städtjänster i hela arbetsobjektet eller i enstaka lokaler. För 

att få en överblick på det som köps extra ska, förutom att det står under informationen för lokaler, 

det finnas en sammanställning för samtliga extra städtjänster som kunden köper och under vilken 

tidsperiod. Denna sammanställning ska vara kopplad till informationen om lokalerna samt 

städschemat. När tjänsten upphör och arkiveras i denna funktion försvinner den från städschemat 

och från informationen om lokalen där tjänsten utfördes. Att arkivera en städtjänst och ha 

dokumentationen kvar fast dold möjliggör att se om det blir någon skillnad när tjänsten slutar 

utföras. Blir det en skillnad mot det sämre kanske kunden behöver överväga att köpa tjänsten 

igen. 
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Scheman 

De tre olika typerna av scheman ska finnas med; vardaglig städning, storstädning och 

höghöjdsstädning. Eftersom de skiljer sig åt skiljer även innehållet på dessa. Här nedan beskrivs 

hur varje typ av dokumentation för städning ska vara uppbyggd. 

Vardaglig städning 

När städarna har öppnat sitt schema för dagen där det syns vilka lokaler som ska städas får de 

tillgång till en checklista. Checklistan gör att städarna har möjlighet att se vad som ska göras i 

olika rum, i vilken ordning, när det ska göras och med vilken metod. Denna checklista är kopplad 

till informationen om lokalerna. Funktionen möjliggör att kunna se vad som är gjort av de 

uppgifter som endast ska utföras några gånger under veckan och inte dagligen. Checklistan kan 

vara i kombination med en karta som grå-markerar de lokaler som inte ingår i schemat för dagen, 

se figur 30. 

 

Figur 30. Illustration över hur en karta för den vardagliga städningen kan se ut på ett arbetsobjekt. 

I kartan kan städarna klicka in på den lokal som de ska städa och få fram checklistan och övrig 

information om lokalen. När en lokal är färdigstädad blir den grön på kartan. 

Storstädning 

En checklista där städarna kan kryssa i de städmoment som är gjorda i olika rum under året, när 

de är utförda och med vilka medel. Likt den vardagliga städningen finns det en karta som 

illustrativt visar städarna vilka lokaler som är klara, se figur 31. 

 

Figur 31. Illustration över hur en karta för storstädningen kan se ut på ett arbetsobjekt. 

Städarna kan klicka sig in på en lokal i byggnaden och se vilka städmoment som är kvar att utföra. 

När samtliga städmoment är utförda i en lokal blir den lokalen grön på kartan. 
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Höghöjdsstädning 

En karta, se figur 32, där städarna kan se vilka lokaler på arbetsobjektet som uppnår 2,5 meter i 

takhöjd genom att grå-markera de lokaler som inte uppfyller måttet. Städarna kan klicka sig in i 

de olika lokalerna med rätt takhöjd och få information om vilka redskap som krävs, hur redskapen 

används, om de behöver vara flera städare för att utföra uppgiften samt en checklista för att 

markera när städningen är utfört i de olika lokalerna. 

 

Figur 32. Illustration över hur en karta för höghöjdsstädningen kan se ut på ett arbetsobjekt. 

Likt dokumentationen för storstädning och vardaglig städning blir de lokaler som är städade 

gröna och de lokaler som ännu inte är påbörjade eller klara fortsätter att vara vita. 

Allergier 

Information om de allergier som finns på arbetsobjektet, vart det är allergistädning och hur 

allergistädningen går till. I dagsläget går det inte att få tillgång till delar ur det system som de flesta 

skolor använder sig av för att få information om när personer med allergi är närvarande. På grund 

av systemets uppbyggnad går det inte att plocka ut en uppgift från en person utan att få tillgång 

till all information. Det går alltså inte att länka systemet som skolorna använder sig av med ett 

annat system för personer som inte har behörighet till information om personerna på skolan. 

Därför bör det finnas dokumentation om hur städarna vet ifall de behöver utföra allergistädningen 

eller inte. 

Städmoment 

En beskrivning hur de olika städmomenten går till på arbetsobjektet. Denna underkategori ska 

förklara vid osäkerhet hur städarna ska gå tillväga vid vissa städmoment. Funktionen är även 

kopplad till informationen om lokalen. Förändras städmomentet i den här funktionen så 

uppdateras informationen om lokalen och då även lokalschemat. 

Städmoment vid behov 

Dokumentation där städarna på arbetsobjektet beskriver om det sker städmoment vid behov. 

Genom att dokumentera de moment som utförs vid behov kan det eventuellt synas ett mönster 

ifall städmomentet bör adderas i städplanen. Om det dokumenteras försvinner också risken att 

städmoment vid behov utförs flera gånger nära inpå varandra. Det kan också vara arbetsmoment 

som endast sker ett fåtal gånger och då är det viktigt att dokumentera vad som gjorts, när, i vilken 

lokal och vad orsaken till att arbetsmomentet utfördes trots att den inte var beställd. Orsaker kan 

bland annat vara om de skett något oförutsägbart som behöver städas upp alternativt om det sker 

städning i städförebyggande syfte, exempelvis extra polishläggning i någon lokal. 
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Prioriteringsstäd 

Vid vissa tillfällen behöver städarna prioritera vad som bör städas. Det borde därför finnas en lista 

över vad som är prioritet på arbetsobjektet och vart dessa lokaler finns. Möjlighet att kunna göra 

en anteckning då prioriteringsstädet har utförts bör också finnas för att säkerställa att det är gjort 

samt när det är utfört. 

Anteckningar/Avvikelser 

Möjlighet för städarna att föra anteckningar då de lagt märke till något, behöver komma ihåg 

något eller liknande. Dessa anteckningar kan städarna göra för specifika rum eller hela 

arbetsobjektet. Anteckningarna kan vara personliga eller väljas att skickas ut till hela städgruppen 

på arbetsobjektet eller pinnas fast på den specifika lokalen i applikationen. Samtliga städare bör 

få en notis då det kommit upp en ny anteckning som alla bör känna till. 

Städvagn 

Utifrån schemat som städaren ska arbeta efter ska det finnas en möjlighet för städaren att få en 

lista över vad som bör finnas på städvagnen. Vid storstädningar och höghöjdsstädningar ska det 

exempelvis gå att markera de lokaler som planeras att städas för att sedan få ut en lista över 

redskap, hjälpmedel, material, kemikalier med mera som de behöver ha på städvagnen för att 

utföra städningen i just de lokalerna. 

Nummer 

En lista över de nummer dit städarna kan vända sig om något händer. Det kan exempelvis vara 

nummer till vaktmästaren, områdeschefer eller liknande. Det bör också finnas en beskrivning för 

vart de vänder sig beroende på vad som inträffat. 

Dokumentation till kund 

Då storstädningen och höghöjdsstädningen är utförd på hela arbetsobjektet ska det dyka upp en 

funktion för städarna där de får möjligheten att signera och skicka dokumentationen samlad till 

kund. Denna funktion möjliggör en enhetlighet hos städenheten där alla städenhetens kunder får 

tillgång till deras arbetsobjekts dokumentationen gällande höghöjdsstädning och storstädning. 

Denna funktion gör även att städarna inte behöver tänka nå mer på om de ska dela med sig av 

dokumentationen till kund eller inte, det sker automatiskt. 

Kontroller 

En samling av de kontroller som städenheten kan göra samt dokumentation för de tidigare 

kontrollerna som skett. Dessa kontroller ska gå att vidarebefordra till kunden för att säkerställa 

att kunden får den kvalitet på städningen som utlovats. Det är även ett sätt för städarna, cheferna 

och kund att se när senaste kontrollen skedde och ifall det är dags att utföra en kontroll snart 

igen. 

Sjukdom 

Möjlighet för städarna att själva göra en ”sjukdoms”-varning till resterande städare på 

arbetsobjektet då det skett något som bör uppmärksammas. Denna funktion ska också själv 

påminna städarna när vanliga samhällsepidemier brukar vara, exempelvis vinterkräksjuka, 

influensa och förkylningar. Det ska även gå att informera andra arbetsobjekt om att det har brutit 

ut något på ett arbetsobjekt, som troligtvis kommer sprida sig över kommunen, för att ge alla 

städare inom städenheten möjligheten att skydda sig lite extra under arbetsdagen.  
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8. Diskussion 
Det här avsnittet handlar om vilka behov städenheten har gällande dokumentation samt hur 

dokumentation kan förbättra städarnas arbetsmiljö. Vid förändring av hur städarna dokumenterar 

kommer arbetsmiljön att förändras. Med den insamlade teorin kommer projektets resultat att 

diskuteras och de två frågeställningarna kommer att besvaras i kapitlet nedan. 

8.1 Vilka behov ur ett individ och organisationsperspektiv har städenheten 

avseende dokumentation och kommunikation som skulle kunna uppfyllas av ett 

digitalt hjälpmedel? 
Städarna angav att de upplevde mindre socialt stöd i form av dokumentation och enligt 

Arbetsmiljöverket (2018a) kan frånvaro av stöd resultera i bristande motivation. I resultat 

framgick det att de städare som arbetar på färre arbetsobjekt upplever att de är mindre motiverade 

under en arbetsdag. Det är också de städare som arbetar på färre arbetsobjekt som upplever att 

kraven och arbetsbelastningen är för höga och att de hade ett mindre varierande yrke. I resultatet 

visade det sig finnas en korrelation mellan de städare som upplevde mindre variation och 

upplevde fysisk och psykisk trötthet, enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) kan lågt stöd 

resultera i att krav upplevs större än vad de är. I projektets resultat syns det en positiv korrelation 

mellan ökat stöd och att inte upplevda fysisk och psykisk trötthet, vilket det också finns forskning 

om som visar liknande samband enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013). Även Eklöf 

(2017) beskriver att bra socialt stöd har många positiva effekter. Om det inte går att öka det 

emotionella stödet från kollegor och chefer måste det sociala stödet ökas i form av ett 

informationsstöd. Ett ökat informationsstöd i form av dokumentation för de städare som arbetar 

som ensamstädare eller på färre arbetsobjekt skulle kunna öka den bristande motivationen, bidra 

med minskad osäkerhet och ge en överblick på vad som faktiskt måste utföras under dagen, 

veckan eller månaden för att uppfylla kraven. Att implementera ett schema med en tillhörande 

checklista skulle ge en överblick på de förväntade kraven och ge städarna möjlighet att reflektera 

om kraven verkligen är för höga eller inte. 

Då städare är en yrkesgrupp som utsätts för smittor (Arbetsmiljöverket, 2018b) skulle en 

applikation som innehåller en funktion som informerar, och där städarna kan uppmärksamma 

varandra om olika smittor, kunna ge en säkerhet för städarna att veta när de bör vara extra 

försiktiga. En annan risk som städare ofta utsätts för är eksem på grund av blöta städmetoder 

(Arbetsmiljöverket, 2018b). Städenheten har gått över till att använda mikrofiberdukar vid de 

flesta moment vilket är en torrare städmetod, men de använder fortfarande kemikalier vid vissa 

städmoment. Då det är städarna som själva bestämmer vilka kemikalier som ska användas på 

arbetsobjektet blir det en variation av olika sorters artiklar mellan arbetsobjekten. För att 

underlätta för samtliga städare bör det därför enkelt gå att ta reda på vilka kemikalier som används 

på ett arbetsobjekt, vad de kemikalierna används till och hur det används. Detta skulle underlätta 

för nya städare som ännu inte kommit in i de specifika rutinerna och hur det fungerar på 

arbetsobjektet. Det skulle också underlätta för vikarier och städare som vill byta arbetsobjekt eller 

städare som varit borta från arbetet en period och kommer tillbaka. Har det skett någon 

förändring av inköp skulle därför en funktion som berättar vad som används och till vad 

underlätta vid eventuella osäkerheter. Istället för att städarna ska stå och leta i städcentralen efter 

nya kemikalier som de aldrig använt tidigare skulle det vara enklare om det stod namn och 

bruksanvisningar sammanfattat i en lista. Detta möjliggör även funktionen Städvagn i det 

framtagna lösningsförslaget. Funktionen kan ta fram en lista med exakt vad städaren behöver ha 

på städvagnen utifrån vilken lokal som ska städas. 
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I dagsläget dokumenteras det olika mycket inom städenheten trots att information är hållbart och 

inte något som tynar bort vid användning (Arain et al., 2018; Tyler, 2017). På städenheten är 

kunskapen framförallt kulturbunden (Alvehus & Kärreman, 2012). Städarna visar och lär av 

varandra inom de olika arbetsobjekten. Städarnas dokumentation är textbunden och till viss del 

systembunden. Att införa ett digitalt system där städarna kan dokumentera skulle föra över den 

textbundna kunskapen till systembunden kunskap som enkelt går att spara inom organisationen. 

Om mer dokumenterades och sparades inom organisationen skulle det hjälpa städenheten att 

både växa och även att bibehålla konkurrenskraften (Arain et al., 2018). Som det ser ut på 

arbetsobjekten idag är det olika hur mycket kunskap städarna adderar till sina scheman. Att dela 

kunskap har visat ge många positiva effekter (Arain et al., 2018). I resultatet syns det att flera 

städare upplever att de har kunskap och information som deras kollegor saknar och då framförallt 

de städare med mer arbetserfarenhet. Men det finns också städare med mindre erfarenhet som 

upplever att de har någon information som deras kollegor saknar. Städarna anger också att de 

upplever ett personligt ansvar att leta upp och förmedla ny information. Att ständigt uppleva 

behovet av att hålla sig uppdaterad för att inte missa någon information kan bidra med stress. En 

risk med att ha personbunden information är ifall personen missar att föra informationen vidare 

och sen glömmer bort den. Dold kunskap och information skulle kunna synliggöras via 

dokumentation och är då även ett sätt att förmedla och leta upp ny information. Precis som 

Huzzard och Wenglén (2012) skriver skulle en person med mer erfarenhet kunna hjälpa och 

stödja en med mindre erfarenhet genom att dokumentera olika uppgifter eller tips. En sådan 

möjlighet skulle sprida kunskaper till hela städenheten men det krävs en motivation att utföra 

den uppgiften. Den inre motivation hos städarna behöver finnas för att de ska känna en mening 

med att dela med sig av kunskap, men den yttre motivationen behöver också finnas. Städarna 

med kunskap behöver känna en mening med att dela med sig av kunskapen (Ryan & Deci, 

2000a). Om inte omgivningen vill ha kunskapen eller behöver den kommer heller inte städare 

med kunskapen att dela med sig. Städenheten behöver uppmuntra till kunskapsdelning för att 

kunna få ett väl fungerande kunskapsutbyte inom organisationen. Om de kunskaper som städarna 

har lagras kan flera generationer ta del av samma kunskap och information. Ett väl fungerande 

dokumentationsverktyg skulle kunna säkerställa att kompetens och kunskap sparas i 

organisationen även när personal slutar eller är frånvarande. Ett dokumentationsstöd i form av 

det lösningsförslaget som tagits fram skulle göra dokumentationen lättillgänglig och enkel att hitta 

vilket enligt Taylor (2017) är viktigt för att dokumentationen ska göra nytta. Dokumentationen 

behöver samtidigt vara uppdaterad (Taylor, 2017) vilket är en rutin som städarna kan få in via 

ett interaktivt dokumentationsverktyg som lösningsförslaget faktiskt är. 

Implementering av ett dokumentationsverktyg skulle bidra med struktur och rutiner till 

städenheten. En gemensam och genomgående struktur inom städenheten skulle även kunna 

förbättra den osäkerhet som städarna bland annat upplever gentemot att arbete på ett nytt 

arbetsobjekt och andra städares dokumentation. Vissa städare angav också att de upplevde att 

likvärdiga scheman saknades. Det kan vara att schemana är likvärdiga men att dokumentationen 

är så pass olika att det inte framgår att de är likvärdiga. Vissa städare angav i enkäten att de 

upplever att alla städare inte utför lika mycket arbete. Den upplevelsen kan ligga till grund för 

att vissa upplever att det finns en skillnad på städarnas scheman. Att föra liknande dokumentation 

och information på samtliga arbetsobjekt skulle inte bara ge struktur utan också ge städarna en 

igenkänningsfaktor. Redan innan städarna anländer till ett arbetsobjekt vet de vilken typ av 

dokumentation och information som de kan förvänta sig samt hur de hittar den. En sådan 

igenkänningsfaktor skulle inte minst gynna städenhetens vikarier men också städare som vill 

prova på ett nytt arbetsobjekt. Igenkänningsfaktorn skulle även kunna synliggöra den osäkerhet 
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som städarna upplever gentemot att vissa utför mer eller mindre arbete. Extra städning är också 

en sak som ett dokumentationsverktyg skulle hjälpa med. Städarna har själva uttryckt att det 

utförs extra städning trots att kunden inte beställt eller bett om det. Om en städare som utför 

något extra städmoment slutar och personalen som tar över inte utför den uppgiften för att den 

inte är beställd, skulle det kunna bidra till en missnöjd kund. Det är därför viktigt att dokumentera 

om det är något som utförs extra samt hur ofta som synliggör den dolda extra tjänsten. Alla 

städare känner heller inte till att kunden behöver dokumentationen för att klara av kontroller. 

Ett dokumentationsverktyg som då automatisk sammanställer dokumentationen och med ett 

klick skickar iväg den till kund förhindrar att kunden inte får den dokumentationen som behövs. 

Städarna skulle med hjälp av ett digitaliserat dokumentationsverktyg kunna kommunicera med 

varandra och ta del av andra städares anteckningar vid osäkerhet, då de behöver material eller då 

de vill informera kollegorna om något. 

8.2 Hur kan ett digitaliserat hjälpmedel förbättra den kommunala städenhetens 

verksamhet och medarbetarnas arbetsmiljö?  
Vid jämförelse av städenheten i Piteå och de faktorer som Thylefors (2008) beskriver påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön (egenkontroll, arbetsklimat, stimulans, trivsel och 

arbetsbelastningar)  tycks det enligt städarnas svar i enkäten, under observationer och workshopen 

som att städarna upplever den psykosociala miljön som bra. Att egenkontrollen i arbetet är stort 

för städarna är det inget tvivel om. De sätter själva ihop schemat och tar de flesta beslut på de 

olika arbetsobjekten som de arbetar. Att digitalisera städarnas dokumentation skulle påverka 

möjligheten till egenkontroll marginellt. Egenkontrollen skulle fortfarande bestå men ge städarna 

mer struktur och riktlinjer att förhålla sig till för att dokumentationen ska kunna fungera i ett 

digitalt system. Friheten att kunna föra dokumentation precis som de själva vill skulle försvinna 

till viss del. Städarna skulle få ett stöd som hjälper till vid osäkerhet, ger struktur och stödjer när 

de till exempel behöver sätta ihop ett nytt schema vid förändringar. Städarna behöver ju 

fortfarande ta fram de olika schemana och planera arbetet så egenkontrollen skulle fortfarande 

vara hög. Det upplevs finnas ett positivt klimat inom städenheten vilket är något som städarna 

och chefer berättat, men också något som setts under observationerna. Att städarna trivdes bra 

på städenheten är väldigt tydligt. Städarna upplevde att de får vara med att påverka och de angav 

att de kände sig hörda av kollegor och chefer. De upplevde en gemenskap gentemot kollegor 

och chefer istället för en segregering inom organisationen. En positiv atmosfär gentemot chefer 

påverkar arbetsmiljön enligt Thylefors (2008) och kan vara anledningen till att städarna visar en 

stolthet för sitt yrke, att de upplever att de är motiverade och att de trivs bra på städenheten. 

Städarna upplevde också en grad av variation och engagemang i sitt arbete, vilket enligt Thylefors 

(2008) tyder på att städarna upplever en stimulans i arbetet, att de utvecklas och lär sig något 

nytt. Arbetsbelastningarna uppfattas olika bland städarna. Det är många av städarna som kände 

sig trötta fysiskt och/eller psykiskt efter en arbetsdag, men sjukfrånvaron var nere på 5,25 % år 

2018 och har sjunkit nästan 10 % på nio år. En slutsats om att sjukfrånvaron minskar kan vara att 

arbetsbelastningarna har blivit mer kontrollerbara allt eftersom enheten har gått över och infunnit 

sig i att vara en resultatenhet samt att arbetsmiljön har förbättrats. Precis som Thylefors (2008) 

uttrycker ska arbetsbelastningarna vara hanterbar samtidigt som de är utmanande, vilket siffrorna 

på sjukfrånvaron för städenheten och även resultatet av enkätsvaren relaterade till 

arbetsbelastningar tyder på. Städenheten arbetar aktivt för att förhindra belastningsskador hos 

städarna, bland annat genom att låta dem träffa en fysioterapeut. Den behandlingen får städarna 

oberoende om de redan har känningar eller inte. Detta är ett sätt för städenheten att värna om 
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personalens hälsa och redan innan försöka förhindra att muskuloskeletala besvär uppkommer, 

vilket även Ekberg och Wildhagens (1996) poängterar som viktigt. 

Det finns flera olika typer av stöd (Eklöf, 2017) och i projektet har tre olika sorters stöd för 

städarna identifierats: chefer, kollegor och dokumentation. De första två är emotionellt stöd och 

det tredje är ett informationsstöd (Eklöf, 2017). Stödet i form av dokumentation upplevs av 

städarna som lägre än stödet som de får från kollegor och chefer. En höjning av 

dokumentationsstödet skulle kunna bidra till en förbättring av den osäkerhet som städarna 

uttryckt att de upplever och därmed även arbetsmiljön. Både Weman-Josefsson och Berggren 

(2013) och Tylefors (2008) tar upp att socialt stöd är en viktig faktor för hur bra arbetsmiljön 

uppfattas. 

Vid implementering av ett digitalt verktyg skapas en ny arbetsmiljö för städarna. Söderström 

(2015) beskriver att system kan tvinga människor att lära på ett nytt sätt som kan leda till stress 

och frustration. Denna stress kallas ofta för technostress (Söderström, 2015). Technostress kan 

också uppstå när teknik införs snabbt och inte ger arbetarna en tid att ställa in sig på förändringen. 

Om ett digitalt dokumentationsverktyg hade implementerats idag hade städarna med stor 

sannolikhet blivit stressade och skapat ett stort motstånd. Städarna har länge satt ihop sitt schema 

själva och bestämt över sin egen dokumentation. Att då snabbt implementera ett nytt verktyg 

som förändrar hur de vanligtvis arbetar skulle göra mer ont än gott. Förändringen bör istället ske 

stegvis. Om städenheten först tar fram en gemensam struktur för alla arbetsobjekt tillsammans 

med städarna skulle en digitaliserad förändring vara enklare för städarna då de redan känner igen 

strukturen. Förändringen skulle alltså upplevas som evolutionär istället för revolutionär 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014). En mindre förändring skulle inte heller bidra med en större 

ökning av det motstånd som redan finns noterat (Svenningsson & Sörgärde, 2014). Hade ett nytt 

system implementerats snabbt hade motståndet som redan finns kunnat växa och bromsat upp 

förändringen. Städarna vet vad de i dagsläget har men de vet inte exakt vad de får. I dagsläget 

finns det ett identifierat motstånd vilket enligt Sveningsson och Sörgärde (2014) till viss grad är 

oundvikligt. Detta motstånd identifierades tydligast vid observationer där städarna berättade att 

de upplevde en osäkerhet gentemot att spara all dokumentation digitalt. De var bland annat rädda 

att dokumentationen skulle försvinna och menade att sättet de utför dokumentationen på i 

dagsläget är säkert och tillräckligt bra. Det kan vara att dessa städare är några av städare som i 

enkäten angav att stödet i form av dokument är bra men det kan också vara städare som är rädda 

för förändring. Eftersom detta projekt är i startgroparna till en förändring kan det leda till att 

städarna upplever att de redan nu behöver agera för att säkerställa att de inte får något som skulle 

förändra deras arbetssituation allt för mycket. Vid en icke-igenkänningsbar struktur kan ett system 

upplevas som komplex och svårare att lära sig, vilket enligt Söderström (2015) är två faktorer 

som kan bidra till stress. Strukturen bör tas fram på sådant sätt att den enkelt går att digitalisera 

och fungerar bra i ett system direkt för att slippa ännu en strukturförändring för städarna. Uteblir 

utbildning om systemet, som det dessvärre oftast gör, upplevs förändringar som svårare 

(Söderström, 2015). Om städenheten väljer att implementera ett digitalt system bör de ge en 

introduktion till städarna för att förebygga denna typ av stress hos städarna. Det är individuellt 

hur rädslan är inför teknik (Östlund, 2012), därför bör samtliga städare få samma utbildning och 

förutsättningar för att använda ett nytt system. En annan åtgärd för att förebygga technostress hos 

städarna är att implementera en hjälpfunktion i applikationen. Denna hjälpfunktion kommer då 

fungera som ett extra stöd vid osäkerhet om det uppstår osäkerhet vid letandet av dokumentation 

eller när de ska dokumentera.  
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9. Slutsatser 
Utifrån det som kommit fram genom projektet är städenheten bland annat i behov av struktur 

och en enhetlighet inom organisationen. Att skapa en gemensam struktur skulle hjälpa städarna 

med den osäkerhet som de upplever mot dokumentation och då framförallt sina kollegors 

dokumentation. En gemensam struktur och enhetlighet skulle även göra det lättare för vikarier 

och städare som byter arbetsobjekt. Vid byte av arbetsobjekt är det mycket som är nytt och 

förhållanden som inte går att påverka. Om då dokumentationen utfördes lika skulle det vara en 

sak mindre att behöva anpassa sig till. Igenkänningsfaktorn gällande dokumentation skulle kunna 

bidra med en säkerhet och ett extra stöd som städarna behöver för att uppleva en känsla av 

trygghet på ett nytt arbetsobjekt. Denna struktur kan skapas genom ett digitaliserat 

dokumentationsverktyg. Vid ett förbättrat dokumentationsstöd skulle städarnas arbetsmiljö 

förbättras. I resultatet framgår det att städarna upplever stödet från chefer och kollegor som bättre 

än stödet i form av dokumentation. Då städarna tar fram sin egen dokumentation borde stödet 

kunna anpassas till den specifika individen och då anses som bra, men så är dessvärre inte fallet. 

Städarna upplever inte stödet från dokumentation som bra och skulle då behöva lite hjälp att 

forma dokumentationen för att få det stöd som de behöver. De städare som även arbetar som 

ensamstädare och saknar stödet i form av kollegor under det vardagliga arbetet skulle kunna 

gynnas av ett förbättrat dokumentationsstöd. Vid en förbättring av dokumentationsstödet skulle 

det även bli enklare för städarna att se vad exakt som förväntas av dem, vad kraven är. De städare 

som i dagsläget upplever att kraven är för höga skulle kanske få en förändrad bild av kraven om 

de blev synliggjorda med hjälp av dokumentation. Ett digitaliserad dokumentationsverktyg skulle 

även kunna bevara den kunskap som städarna besitter och därmed hjälpa organisationen att 

bevara kunskapen till nästkommande generationer. Då det framkommit att flera städare besitter 

information som deras kollegor saknar skulle ett dokumentationsverktyg kunna hjälpa städare 

som behöver förmedla informationen och även hjälpa de städarna som letar efter information att 

finna den. Att dokumentera kunskap och information skulle också bidra med att organisationen 

växer och bibehåller sin status och konkurrenskraft. Ett digitaliserat dokumentationsverktyg 

skulle alltså både gynna städarna och verksamheten. Samtidigt som städarna hjälper och lär av 

varandra genom dokumentation skulle de omedvetet bidrar till att organisationen förbättras och 

växer. 

Syftet och målet med det här examensarbetet var att identifiera det ouppfyllda 

dokumentationsbehovet och ta fram ett lösningsförslag som förbättrar för verksamheten och 

förbättrar städarnas arbetsmiljö. Detta syfte och mål anses vara uppfyllt då behovet är tydligt 

identifierat och fastställt genom all den data som samlats in och analyserats. Lösningsförslaget som 

togs fram uppfyller behovet på sådant sätt att städarna får det där extra stödet i arbetet vilket 

förbättrar deras arbetsmiljö. Lösningsförslaget tillgodoser en möjlighet att bevara information och 

kunskap i dokumentationsform vilket skulle förbättra för verksamheten. Den person- och 

byggnadsbundna informationen och kunskapen skulle synliggöras med dokumentation och 

kunna sparas inom organisationen innan den försvinner. Lösningsförslaget går även att justeras 

för att anpassas till andra städenheter och inte bara den i Piteå. 
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Bilaga 1: Intervju med områdeschefer 
Sida 1(1) 

 
 

 

Bilagor 

 

Vad är åldern på de som arbetar? 

Vad är medellängden för hur länge de 

jobbar hos er? 

Hur ser en vanlig dag ut för en städare? 

Vilken typ av dokumentation utför städarna 

redan nu? 

Var utför de dessa dokumentationer? 

Hur utför de dessa dokumentationer? 

När utför de dokumentationerna? 

Hur ofta utför de dessa dokumentationer? 

Har vissa städare speciella arbetsuppgifter? 

Finns det rutiner för ordinariepersonal över 

vilken typ av städning som ska göras och 

vart? 

Finns det rutiner för vikarier? 

Hur gör ni då någon är borta? 

Arbetar de på samma arbetsplats hela tiden? 

Hur ofta byter de städområde? 

Om de inte hinner med de dagliga 

arbetsuppgifterna, hur åtgärdas det? 

Känner ni till varför de inte hinner? 

Städas samma lokal flera gånger i veckan? 

Hur stora är städgrupperna?  

Hur sker kommunikationen med 

• Ny kund 

• Ordinarie kund 

∙ Innan  

∙ Under 

∙ Efter 

∙ Återkoppling 

• Städare och områdeschef 

 

Utför alla liknande arbetsuppgifter? 

Vem har störst ansvar för 

kommunikationen med kund?  

Har städarna arbetstelefoner? 

Vem sköter faktureringen? 

Hur bestäms det vilken städning som ska 

göras vart? 

Hur bestäms det vem som städar vart? 

Hur ofta har ni möten och vilken typ av 

möten har ni? 

Hur tar sig städarna ut till de olika 

lokalerna? 

 

 

  



Bilaga 2: Enkät  
sida 1(2) 

 

Enkät

Hur länge har du jobbat som städare?  _________________________________ 

Inom vilket geografiskt område arbetar du?  _________________________________ 

Hur många olika byggnader är du schemalagd att städa i? _________________________________ 

 

 
Fyll i hur bra dessa påståenden stämmer in på just dig. 

Stämmer                            Stämmer 
inte                                        helt 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
Jag trivs på mitt arbete 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag får vara med och påverka mitt arbete 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner mig hörd av kollegor 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner mig hörd av områdeschefer 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag tycker att mitt yrke är varierande 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner mig motiverad inför/under en arbetsdag 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Ibland behöver jag rådfråga en kollega hur en viss lokal ska 
städas 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 
Ibland rådfrågar en kollega mig hur en viss lokal ska städas 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag upplever ett bra stöd från kollegor 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag upplever ett bra stöd från områdeschefer 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner ett personligt ansvar att förmedla ny information 
till mina kollegor 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 
Jag känner ett personligt ansvar att fråga kollegor om ny 
information 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag besitter yrkesrelaterad information som vissa kollegor 
saknar 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 
Jag tycker att kommunikationen med områdeschefer är 
tydlig 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 
Jag tycker att kommunikationen med mina kollegor är tydlig 
 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

Jag tycker att kommunikationen med kunder är tydlig 
 

⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

De dokument som finns är tydliga och ett bra stöd i arbetet ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 



Bilaga 2: Enkät 
sida 2(2) 

 

 
Jag kollar alltid om det skett någon förändring i städrutinen 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag hinner med mina dagliga arbetsuppgifter 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner mig nöjd med min insats efter en arbetsdag 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag upplever att alla städare utför lika mycket arbete 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag upplever att arbetsbelastningen är för hög 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag upplever att kraven är för höga 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner mig ofta trött fysiskt efter en arbetsdag 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag känner mig ofta trött psykiskt efter en arbetsdag 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
Jag upplever att de administrativa arbetsuppgifterna är 
tidskrävande 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 
Ibland har jag glömt bort att fylla i en blankett eller fyllt i den 
någon dag efter utfört arbete 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 
Jag skulle känna mig trygg i att bli tilldelad ett arbetsobjekt 
som jag inte haft introduktion för 

 
⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝     ⃝ 

 
 

 

Förklara gärna varför/varför inte du skulle känna dig trygg med att städa ett arbetsobjekt som du 
inte haft introduktion för. 
 
 
 
 

Varifrån får du främst information då det sker förändringar av vissa arbetsobjekt? Exempelvis om 
det lagts till något extra att städa i en lokal eller att ett moment bytts ut mot ett annat. 
 
 
 
 
 

Hur förmedlar du ny information till dina kollegor? 
 
 
 
 

 

Tack så jättemycket för din medverkan! 



Bilaga 3: Workshopfrågor 
sida 1(1) 

 

 
 

1. Vilken information ska finnas med på ett bra schema?  
- Veckoschema  
- Storstädschema  
- Höghöjdsschema  

 
2. Hur vill ni dokumentera att arbetsmoment är gjorda och varför?  

- Daglig städning  
- Storstädning  
- Höghöjdsstädning  

 

3. För vem är dokumentation av arbetsmoment viktig och varför? Skiljer sig behovet av 
dokumentation inom enheten? På vilket sätt?  

 
4. Hur skulle ett optimalt scenario vara när man kommer ny till en ny arbetsplats?  

 
5. Hur skulle ett optimalt scenario vara om man kommer tillbaka till sin arbetsplats efter 

en längre arbetsfrånvaro? (Exempelvis sjukfrånvaro, tjänstledighet, föräldraledighet etc)  
 

6. Vilken information saknas i dagsläget och hur vill ni ha den dokumenterad och varför?  
 

7. Vilken information på enhetsnivå vill ni ha tillgång till och varför? (Information som 
hela organisationen kan ta del av. Exempelvis olika städplaner, scheman, 
kontaktuppgifter, viktiga datum etc)  

 
8. Vilken information på arbetsobjektsnivå vill ni ha tillgång till och varför?  

 
9. Hur skulle ni vilja ta emot information och ge information inom enheten, på de olika 

arbetsobjekten och med kund?  
 



Bilaga 4: Enkätsvar 
sida 1(3) 

 

 

0% 0% 1% 6% 13%

80%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag trivs på mitt arbete

0% 0% 1%
7%

26%

66%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag får vara med och påverka mitt arbete

0% 1% 1%
9%

22%

67%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner mig hörd av kollegor

0% 2% 1%
8%

23%

65%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner mig hörd av områdeschefer

1% 2%
7%

28%
24%

37%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag tycker mitt yrke är varierande

0% 0% 5%
12%

35%

49%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner mig motiverad inför/under en 
arbetsdag

23%

12%
9%

16% 19% 21%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Ibland behöver jag rådfråga en kollega hur 
en viss lokal ska städas

16%

7%
11%

25% 22%
19%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Ibland rådfrågar en kollega mig hur en viss 
lokal ska städas

0% 0% 5%
15% 18%

62%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag upplever ett bra stöd från kollegor

0% 0% 5% 10% 16%

70%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte              Stämmer helt

Jag upplever ett bra stöd från 
områdeschefer



Bilaga 4: Enkätsvar 
sida 2(3) 

 

4% 0% 6% 12%
20%

58%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte                                                            Stämmer helt

Jag känner ett personligt ansvar att 
förmedla ny information till mina kollegor

2% 4% 4%
13%

26%

51%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner ett personligt ansvar att fråga 
kollegor om ny information

28%

12%
18% 17%

11% 13%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag besitter yrkesrelaterad kunskap som 
vissa kollegor saknar

1% 1% 4%
13%

20%

60%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag tycker att kommunikationen med 
områdeschefer är tydlig

0% 1% 6% 11%
24%

58%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag tycker att kommunikationen med 
kollegor är tydlig

0% 0% 4%

21% 22%

54%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag tycker att kommunikationen med 
kunder är tydlig

0% 2% 2%

18%
31%

46%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

De dokument som finns är tydliga och ett 
bra stöd i arbetet

7% 7%
12%

22% 20%

32%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag kollar alltid om det skett någon 
förändring i städrutinen

0% 0% 1% 7%

26%

65%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag hinner med mina dagliga 
arbetsuppgifter

0% 0% 1% 7%
25%

67%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner mig nöjd med min insats efter 
en arbetsdag



Bilaga 4: Enkätsvar 
sida 3(3) 

 

 

 

5% 8%
13%

18%

28% 30%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag upplever att alla städare utför lika 
mycket arbete

32%

23%
15% 13% 15%

1%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag upplever att arbetsbelastningen är för 
hög

40%

29%

10% 12%
7%

2%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag upplever att kraven är för höga

22% 22%

8%

17%
12%

19%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner mig ofta fysiskt trött efter en 
arbetsdag

39%

24%
16% 16%

2% 4%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag känner mig ofta trött psykiskt efter en 
arbetsdag

41%

22%
9% 12% 10% 6%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte                   Stämmer helt

Jag upplever att de administrativa 
arbetsuppgifterna är tidskrävande

35%

20%
11%

18%
6% 9%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Ibland har jag glömt bort att fylla i en 
blankett eller fyllt i den någon dag efter 

utfört arbete

16%
9% 11%

29%

17% 18%

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte Stämmer helt

Jag skulle känna mig trygg i att bli tilldelad 
ett arbetsobjekt som jag inte haft 

introduktion för


